Walka o głosy trwa
W niedzielę, 21 października br., 56.74% uprawnionych do głosowania
mieszkańców naszej gminy udało się do urn wyborczych. Wybraliśmy swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej w Nasielsku, Rady Powiatu Nowodworskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Głosując, wyraziliśmy też swoje poparcie dla kandydatów na Burmistrza
Nasielska. Żaden z pięciu kandydatów na to stanowisko nie otrzymał
wystarczającej większości głosów, dlatego już
4 listopada będziemy głosować ponownie.
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Z SAMORZĄDU
HISTORYCZNIE
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02

Z RADY

Zasłużeni nasielszczanie

Zabrakło większości radnych

Obchodząc setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przypominamy sobie nie tylko tych, którzy tę niepodległość wywalczyli, ale i tych, którzy
w tym stuleciu swoją działalnością przyczynili się do umocnienia naszej ojczyzny i naszych małych Ojczyzn oraz znacząco wpłynęli na ich rozwój.

We wtorek, 23 listopada br. miała się odbyć LIII Sesja Rady Miejskiej.
Została ona zwołana na wniosek grupy radnych: Henryka Antosika,
Grzegorza Arciszewskiego, Marka Jaroszewskiego, Romana Jaskulskiego i Andrzeja Malona.

Biorąc to pod uwagę pan Janusz Konerberger, mieszkaniec Nasielska, zaproponował, aby upamiętnić wyróżniających się w tym stuleciu, mieszkańców ziemi
nasielskiej i w ten sposób oddać im cześć i szacunek.

Pierwszy wniosek dotyczący sesji złożony przez tych radnych wpłynął do Przewodniczącego Rady Miejskiej 12 października z propozycją
zwołania sesji 18 października, nie spełniał jednak wymogów formalnych. Drugi, poprawny wniosek, wpłynął 16 października, a Przewodniczący wyznaczył termin obrad na dzień 23 października.

Projekt pana Konerbergera zyskał akceptację władz miasta. Została powołana
grupa ośmiu osób mających za zadanie stworzenie takiej listy. W skład tej grupy
weszli historycy i pasjonaci historii: Krzysztof Macias, Danuta Białorucka, Andrzej
Zawadzki, Zdzisław Suwiński, Artur Nojbert, Krzysztof Turek, Janusz Konerberger,
Iwona Górecka. O udział w tworzeniu tej listy poproszono także mieszkańców
naszej gminy. Wspólnym wysiłkiem wytypowano nieco ponad 100 osób już
nieżyjących.
Do tej grupy postanowiono dołączyć 3 osoby żyjące, a znaczące dla historii
naszej gminy. To 95 - letni pallotyn, ks. Tadeusz Tomasiński, który zasłużył się
polskiemu i światowemu Kościołowi, a w chwilach trudnych słał do Polski i do
Nasielska pomoc materialną. To również mistrzyni olimpijska w strzelectwie Renata Mauer – Różańska. Trzecią osobą jest Janina Paśnikowska, założycielka nasielskiego przedszkola po II wojnie światowej i jego wieloletnia kierowniczka.
Techniczne opracowanie tego projektu prowadził Wydział Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego na czele z jego kierownikiem Krzysztofem Millerem i
inspektor Żanetą Łukaszewicz - Karaś.
Efektem tej pracy będzie kilka tablic ze zdjęciami i krótkimi informacjami
o działalności tych osób. Zobaczyć je będzie można 10 listopada br. na wystawie
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Wystawa wzbogaci gminny program obchodów
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Następnie będzie ona prezentowana w różnych miejscach na terenie naszej gminy.
Andrzej Zawadzki

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
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GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Poniedziałek: 800 – 1700
Wtorek – Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 800 – 1500

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel. 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

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

W programie obrad znalazły się m.in.: sprawozdania z prac burmistrza
i przewodniczącego RM pomiędzy sesjami Rady Miejskiej, informacja
burmistrza o sytuacji formalnoprawnej Gminy Nasielsk w sprawie dotyczącej potencjalnej inwestycji pt. „Zakład Zagospodarowania Odpadami” w Jaskółowie oraz o sytuacji inwestycji gminnej pt. „Budowa sali
gimnastycznej w Popowie Borowym”. Dodatkowymi punktami były
zapytania radnych i mieszkańców.
Jak się okazało, na zwołaną we wtorek, 23 października br., na godz.
10.00 sesję, nie przybyła część radnych (8). Obecni byli burmistrz
Nasielska - Bogdan Ruszkowski, przewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Lubieniecki, skarbnik - Rafał Adamski, radca prawny oraz wnioskodawcy.
W związku z nieobecnością ośmiu radnych, czyli większości, na podstawie Statutu Gminy Nasielsk Jerzy Lubieniecki, przewodniczący Rady
Miejskiej, stwierdził nieprawomocność obrad. Od zgromadzonych na
sali osób padła propozycja, aby odczekać tzw. kwadrans akademicki.
Po 15-minutowej przerwie, zarządzonej przez przewodniczącego RM,
do nasielskiego magistratu nie dotarł jednak żaden radny. W związku
z tym przewodniczący RM, powołując się na przepisy prawa, zamknął
obrady. – Jeśli macie Państwo jakieś pytania do pana Burmistrza, możecie zostać – oznajmił Jerzy Lubieniecki, informując, że można omówić interesujące ich sprawy poza obradami sesji.
Po zakończeniu obrad padło jeszcze pytanie od jednego z mieszkańców,
o to, czy spotkanie z burmistrzem będzie archiwizowane i nagrywane?
Gdy przewodniczący RM zaprzeczył, wówczas mieszkańcy stwierdzili,
że takie pytania są bezsensowne i wszyscy opuścili salę obrad.
23 października wpłynął kolejny wniosek grupy radnych o zwołanie
kolejnej sesji, z tym samym porządkiem obrad. Przewodniczący Rady
Miejskiej ustalił kolejną datę obrad na 30 października.
(red.)

UWAGA!

Utrudnienia w ruchu
w dniu 11 listopada br.
W związku z przeprowadzeniem 11 listopada 2018 r. biegu pod nazwą
„Bieg Stulecia”, organizowanego przez Urząd Miejski w Nasielsku oraz Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team, w godzinach 10.50-12.50 w Nasielsku
wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu w obrębie ulicy Dębowej oraz
na odcinku ulicy Kościuszki w kierunku Kosewa, którymi bieg zostanie
poprowadzony. W czasie trwania biegu rejon zamkniętych skrzyżowań

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)

zabezpieczać będą przedstawiciele OSP, Policji oraz Harcerze, którzy informować będą o związanych z wydarzeniem utrudnieniach oraz ograniczeniach w dostępie do posesji, jak również wskazywać zalecane drogi
objazdów. Za utrudnienia przepraszamy.
UM

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna,
Ewa Laskowska – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Ziemiecka– ogłoszenia.
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Walka o głosy trwa
W niedzielę, 21 października br.,
56.74% uprawnionych do głosowania mieszkańców naszej gminy udało się do urn wyborczych.
Wybraliśmy swoich przedstawicieli
do Rady Miejskiej w Nasielsku,
Rady Powiatu Nowodworskiego
i Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Głosując, wyraziliśmy też swoje
poparcie dla kandydatów na Burmistrza Nasielska. Żaden z pięciu
kandydatów na to stanowisko nie
otrzymał wystarczającej większości głosów, dlatego już 4 listopada
będziemy głosować ponownie.

Nowa Rada Miejska

Gmina Nasielsk podzielona jest
na 15 ok ręgów w yb orcz ych,
w każdym z nich tylko jedna osoba mogła uzyskać mandat radnego. W tegorocznych wyborach
do Rady Miejskiej w Nasielsku startowało w sumie 66 kandydatów
reprezentujących ogólnopolskie,
gminne lub jednoosobowe komitety wyborcze.
Naj więcej g łosów uz yskali
i w nowo wybranej Radzie Miasta
(2018 – 2023) zasiadać będą: Mirosław Świderski, Dariusz Piotr Kordowski, Michał Brodowski, Dariusz
Sawicki, Antoni Kalinowski, Rafał Dłutowski, Krzysztof Fronczak,
Jerzy Lubieniecki, Janusz Andrzej
Gers (KWW Mała Ojczyzna), Rodryg Adam Czyż, Elżbieta Latkowska, Tomasz Michał Pietras (KWW
Renaty Włodarskiej Stawiamy na
Rozwój), Andrzej Pacocha (KW PiS),
Jan Lewandowski (KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk), Dawid Domała (KWW Dawida Domały).
(Szczegółowe wyniki poszczególnych kandydatów znajdują się
na stronie 10).

Wybory burmistrza

W pierwszej turze wyborów samo-

Na urząd ten kandydowali: Grzegorz Arciszewski (KWW Zgoda
i Porozumienie – 827
głosów), Andrzej Pacocha (KW PiS – 1 554
głosów), Bogdan Ruszkowski (KW W Mała
Ojczyzna – 3 162 głosów), Wojciech Antoni S adowsk i (K W W
Razem dla Ojczyzny
– 411 głosów), Renata Włodarska (KWW
Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój –
2 833 głosów).
W drugiej turze wyb o rów zn a l e źl i s i ę
kandydaci: Bogdan
Ruszkowski, obecny
burmistrz Nasielska,
oraz Renata Włodarska.

Głosy poparcia

W toku nieustającej
kampanii wyborczej
i gorących dyskusji na
temat obu kandydatur,
pojawiły się konkretne Wizualizacja wyniku pierwszej tury wyborów.
deklaracje poparcia.
nowisko burmistrza z pytaniem, czy
Jako pierwszy na profilu FB KWW oni także oficjalnie udzielają poparRenaty Włodarskiej Stawiamy cia konkretnemu kandydatowi.
na Rozwój kandydaturę Renaty
Włodarskiej poparł Grzegorz Ar- – Skoro mieszkańcy wypowiedzieli
ciszewski, były burmistrz Nasielska się za zmianą w pierwszej turze wy(2010 – 2013) oraz kandydat na to borów, to ja się przychylam do ich
stanowisko w I turze wyborów, wy- zdania i deklaruję swoje poparcie
dla pani Renaty Włodarskiej – podając następujące oświadczenie:
wiedział nam Andrzej Pacocha,
Szanowni Państwo, uprzejmie in- kandydat na burmistrza w I turze
formuję, że jako były burmistrz, wyborów, zaznaczając jednoczeradny oraz kandydat na burmistrza śnie, że taką informację zamieści
w II turze wyborów na stanowisko również na swojej stronie interneBurmistrza Nasielska popieram Pa- towej.
nią Renatę Włodarską. Uważam,
że nasza gmina potrzebuje oży- Kolejny kandydat na stanowisko
wienia i energii , która jest po- burmistrza Nasielska startujący
trzebna do rozwoju. Oświadczam, w I turze wyborów, Wojciech Anże mój wybór jest bezinteresowny toni Sadowski, stwierdził w rozmo-

Kandydatowi na stanowisko burmistrza Nasielska w II turze wyborów,
Bogdanowi Ruszkowskiemu, obecnemu burmistrzowi, w przesłanym
do naszej redakcji oświadczeniu
poparcia udzielili byli burmistrzowie
Nasielska: Michał Wójciak (1990 r.)
i Wojciech Ostrowski (1990 – 1998)
pisząc:
Szanowni Mieszkańcy Miasta
i Gminy Nasielsk! Jesteśmy już tylko
obserwatorami lokalnej sceny politycznej. Z naszego doświadczenia
w pracy w samorządzie wiemy, jak
ważne w niej są: spokój, wzajemny szacunek i współpraca. Ogromne znaczenie ma także znajomość
specyfiki pracy w samorządach lokalnych, umiejętność zarządzania
dużym zespołem oraz zdolność do
szukania porozumienia z różnymi
środowiskami. Dlatego w II turze
wyborów na stanowisko Burmistrza
Nasielska popieramy kandydata Pana Bogdana Ruszkowskiego.
Jesteśmy przekonani, że może on
zjednoczyć nasze społeczeństwo
i zagwarantować równomierny
rozwój naszego miasta i gminy.
Jednoznacznie kandydaturę Bogdana Ruszkowskiego wspiera także
Bernard Dariusz Mucha, były burmistrz Nasielska (1998 – 2010):

rządowych nie udało się mieszkańcom naszej gminy wybrać
burmistrza Nasielska, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał zdecydowanej przewagi głosów.

i kieruję się tylko i wyłącznie dobrem Gminy Nasielsk. Wszystkich
zachęcam do udziału w wyborach
w dniu 4 listopada.
Skontaktowaliśmy się telefonicznie
z pozostałymi kandydatami na sta-

wie z nami, że on już zdecydował
na kogo zagłosuje, ale jest to jego
prywatna decyzja. Nie zamierza też
udzielać oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów ubiegających
się o fotel burmistrza naszego miasta.

Na kogo oddam swój głos w II turze wyborów? Dla mnie odpowiedź
jest oczywista, chociaż zdaję sobie
sprawę, że mam wyjątkowo komfortową sytuację, ponieważ pracowałem jako Burmistrz z obecną
kandydatką i kandydatem w Urzędzie Miejskim. Poznałem ich predysp ozycje oraz możl iwo ś c i
i z czystym sumieniem zagłosuję
na Pana Bogdana Ruszkowskiego.
Przemawia za tym także fakt,
że znamy już skład Rady Miejskiej,
w którym to 9 radnych, czyli zdecydowana większość, to członko-

wie komitetu, który zgłosił Pana
Ruszkowskiego na stanowisko
Burmistrza, czyli ich praca została
pozytywnie zweryfikowana przez
wyborców, podkreślam – ich
wspólna praca z Burmistrzem.
Inny wybór będzie eksperymentem podobnym do tego z 2010
roku, kiedy to większość rady
była w opozycji do nowego Burmistrza, a on dopiero się uczył.
Pamiętam te dyskusje o sesjach,
których wielu mieszkańców słuchało w internetowym radio „zamiast kabaretu”. Wszyscy dobrze
pamiętamy, do czego to doprowadziło. Uważam, że kolejny
eksperyment jest zbyteczny i nie
będzie służył stabilnemu rozwojowi gminy. Faktem jest, że zdarzały się niedociągnięcia i błędy,
ale kto ich nie popełnia?!
Mając tego świadomość, sam
rozwa ż a ł e m b a rdzo p owa żnie ewentualność kandydowania, jednak względy osobiste mi
to uniemożliwiły. W tym czasie
prowadziłem rozmowy z Panem
Ruszkowskim i radnymi, odnoszę wrażenie, że zdiagnozowali popełniane mankamenty i są
w stanie poprawić funkcjonowanie samorządu nasielskiego
w nowej kadencji. Daje to gwarancję wyjścia naprzeciw oczekiwaniom, wyartykułowanym
w trakcie tej kampanii przez wiele środowisk (…).
Jako mieszkańcy całej gminy już
niebawem, w niedzielę, 4 listopada br., podejmiemy ostateczną
decyzję, o tym kto przez najbliższą, pięcioletnią kadencję, będzie
burmistrzem Nasielska. Przypominamy, że tego dnia lokale wyborcze otwarte będą od godz.
7.00 do godz. 21.00.
(red.)
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Inwestujmy w „zebry”

Dofinansowanie
dla OSP
Wiele emocji wywołała decyzja Urzędu Marszałkowskiego,
który przyznał dofinansowanie sześciu jednostkom
Ochotniczej Straży Pożarnej
z gminy Nasielsk, pomijając
jednostkę OSP z Nasielska,
choć bierze ona udział w największej ilości akcji. Czemu
tak się stało? Jak informował
Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, kryteria oceny
wniosków nie były znane gminie.
– Nie wiemy dlaczego wniosek
został odrzucony, wiemy na pewno, że był złożony prawidłowo.
Wysłaliśmy zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą
o wyjaśnienie, jakimi kryteriami
kierowała się Komisja przy podziale środków na to zadanie. Dlaczego jednostka OSP Nasielsk, która
jest jednostką wiodącą w naszej
gminie, została pominięta przy
podziale tych środków. Czekamy
na odpowiedź – informuje Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Jednostka OSP Nasielsk złożyła zapotrzebowanie na kamerę termowizyjną. Koszt całkowity zakupu
kamery wynosi 7 255,72 zł. Dofinansowanie do wnioskowanego
sprzętu z Urzędu Marszałkowskiego byłoby w granicach 35%. Gdyby
wniosek został pozytywnie rozpatrzony OSP Nasielsk otrzymałaby
dofinansowanie w kwocie 2 500 zł.
J a k i e k wo t y do f i n a n s owa n i a
i na jaki rodzaju sprzętu otrzymał y pozostałe jednostki OSP?
Jednostka OSP Nuna otrzymała
1 700 zł na zakup motopompy
pływającej, jednostka OSP Jackowo dostała 2 450 zł na zakup drabiny strażackiej, jednostka OSP
O

G

Ł

O

S
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Po wielu wypadkach z udziałem przechodniów, które miały miejsce na
oznakowanych przejściach dla pieszych w naszym mieście, mieszkańcy apelują do zarządców dróg o lepsze urządzenie pasów tj. ich oznakowanie i oświetlenie. Najważniejsze jest to, żeby były one widoczne
dla kierowców z jak największej odległości.
Warto zadbać o to, by „pasy” były oznaczone także mrugającymi odblaskami, popularnie zwanymi „kocimi oczkami”. Takie udogodnienia
można spotkać już na ulicach Legionowa czy Warszawy. W Nasielsku
powinno to dotyczyć przejść dla pieszych, które usytuowane są na
głównych ulicach: POW-u, Warszawskiej, Młynarskiej, Kościuszki
i Płońskiej. Kierowcom ułatwi to orientację, a przy okazji zwiększy
bezpieczeństwo przechodniów.
(i.)

Cieksyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 800 zł na zakup
silnika zaburtowego, OSP Jaskółowo otrzymało dofinansowanie
2 250 zł na zakup piły łańcuchowej. Jednostka OSP Psucin otrzyma
dofinansowanie w kwocie 1 900 zł
na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1. Jednostka OSP
Krzyczki otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 300 zł na zakup
motopompy szlamowej.
Jak udało się nam ustalić przed
publikacją artykułu, gmina otrzyma ł a o dp ow i e d ź o d U r zę du
Marszał kowsk iego w sprawie
uszczegółowienia powodu odrzucenia wniosku OSP Nasielsk. Można
w nim przeczytać, że ze względu
na ograniczone środki i dużą liczbę
wniosków komisja powołana przez
marszałka odrzuciła wniosek OSP
Nasielsk. Wnioskowany sprzęt nie
został uznany, za sprzęt pierwszej
pomocy.
Jak informuje burmistrz, Bogdan
Ruszkowski, koszt całkowity zakupu kamery wynosi 7 255,72 zł
i burmistrz postanowił zakupić ją
ze środków gminy. Gmina pokrywa także z własnych środków 65%
kosztów zakupu sprzętu, o który
zawnioskowały wszystkie jednostki
OSP z terenu gminy, tj. 27 127,70 zł.
E.G.
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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 37.079,70 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

KRONIKA
POLICYJNA
4 października w Nasielsku funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzymali do
kontroli drogowej motorower, którym kierował 44-letni mieszkaniec
gminy Nasielsk, znajdujący się w stanie
nietrzeźwości, z wynikami 0,27 mg/l
i 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
10 października w miejscowości
Cieksyn funkcjonariusze Referatu
Kryminalnego KP Nasielsk podczas
kontroli pojazdu marki Volkswagen ujawnili w jego wnętrzu torebkę foliową z zawartością środków
odurzających. W toku czynności zatrzymano 20-letniego mieszkańca
gminy Nasielsk, który podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanego
mu czynu.
15 października w miejscowości Lorcin funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
zatrzymali 46-letniego mieszkańca
gminy Nasielsk, który od dłuższego czasu znęcał się nad byłą żoną.
Prokuratura wobec sprawcy zastosowała środki zapobiegawcze
w postaci policyjnego dozoru, zakazu
zbliżania się do pokrzywdzonej i zakazu kontaktowania się z nią oraz nakazu opuszczenia zajmowanego lokalu
mieszkalnego.

NA SYGNALE

Zatrzymali poszukiwanego
listem gończym
O kolejnym sukcesie mogą mówić nasielscy i nowodworscy kryminalni,
którzy w niedzielę, 21 października br., zatrzymali poszukiwanego od kilku
miesięcy listem gończym Rafała F. Mężczyzna ukrywał się przed śledczymi, by uniknąć zasądzonej kary. Kryminalni zatrzymali go na terenie Siennicy. Mężczyzna był zaskoczony, chciał uciekać, co mu uniemożliwiono.
Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, 27-latek został
skazany za jazdę po pijanemu. Teraz mężczyzna trafi do zakładu karnego,
gdzie spędzi najbliższe 4 miesiące.
(e)

KRONIKA OSP
8 października: wypadek drogowy w miejscowości Żabiczyn. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego, odłączeniu akumulatorów w obu
pojazdach, kierowaniu ruchem na drodze oraz usunięciu płynów eksploatacyjnych pojazdów. W akcji brały udział zastępy z OSP Nasielsk, OSP
Nuna i JRG Nowy Dwór Mazowiecki.
12 października: pożar trawy w miejscowości Chrcynno. Do akcji zadysponowano OSP Nasielsk.
16 października: pożar piwnicy w budynku przy ulicy Kościelnej. Działania polegały na podaniu jednego prądu wody oraz piany gaśniczej.
Do akcji zadysponowano OSP Nasielsk, OSP Jackowo, WSP Pomiechówek i JRG Nowy Dwór Mazowiecki.
19 października: zastępy z OSP Nasielsk, OSP Jackowo i JRG Nowy Dwór
Mazowiecki zostały zadysponowane do miejscowości Stare Pieścirogi,
gdzie ze zbiornika ulatniał się gaz. Działania polegały na rozstawieniu kurtyny wodnej, ewakuacji osób w strefę bezpieczną oraz zakręceniu zaworu bezpieczeństwa.
29 października: kolizja dwóch samochodów na ulicy Płońskiej. Działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W akcji brały udział OSP
Nasielsk i WSP Pomiechówek.

15 października w miejscowości
Chrcynno funkcjonariusze Referatu Kryminalnego KP Nasielsk dokonali kontroli pojazdu marki Renault.
W toku czynności przy znajdującym
się we wnętrzu samochodu 29-letnim
mężczyźnie, ujawniono dwie torebki
foliowe z zawartością środków odurzających. Ponadto okazało się, że
mężczyzna podejrzewany jest o dokonanie kradzieży pieniędzy oraz dowodu osobistego. Sprawca podczas
przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów.
16 października w Nasielsku funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
zatrzymali do kontroli drogowej
kierującego rowerem 53-letniego
mieszkańca gminy Nasielsk, który
znajdował się w stanie nietrzeźwości
z wynikami 1,37 mg/l i 1,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Ponadto okazało się, że kierujący posiada obowiązujący zakaz kierowania
rowerami wydany przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.
21 października w miejscowości Popowo Borowe funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
KP Nasielsk zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Opel,
którym kierował 56-letni mieszkaniec gminy Nasielsk, znajdujący się
w stanie nietrzeźwości z wynikami
0,47 mg/l i 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
27 października w Nasielsku funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzymali
do kontroli drogowej samochód marki Opel, którym kierował 46-letni mieszkaniec gminy Legionowo,
znajdujący się w stanie nietrzeźwości
z wynikami 1,21 mg/l i 1,27 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Sporz. RW
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Z RADY

Z MIASTA

Pójdą na kompromis
Rodzice dzieci z Jackowa postanowili interweniować w sprawie dowozu
ich dzieci do placówek oświatowych.
Swoją sytuację przedstawili Radnym Miejskim podczas obrad komisji
oświaty, w czwartek, 25 października
br.
– Nasze dzieci chodzą wiaduktem
i narażają swoje życie. Co stoi na
przeszkodzie postawienia przystanków autobusowych na dole? – pytała
Katarzyna Kosewska, jedna z przedstawicielek rodziców.
Jak tłumaczyli rodzice, w chwili obecnej autobus nie zjeżdża z wiaduktu,
aby dzieci bezpiecznie mogły dostać

się do domów. Dlaczego? Poranny
autobus liczy 50 miejsc siedzących.
Pojazd dużych gabarytów nie jest
w stanie zjechać i zawrócić, aby nie
zagrażać bezpieczeństwu pozostałych członków ruchu drogowego.
Taką opinię wydała policja, zbadawszy
sytuację na prośbę burmistrza, Bogdana Ruszkowskiego
– Czemu później przyjeżdżają busy,
a rano nie? One są mniejszych gabarytów i mogłyby zjechać. W chwili obecnej i tak ten poranny autobus
jeździ niezgodnie z przepisami, ponieważ jadąc do tyłu przekracza
oś jezdni, a mimo wszystko jest to
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AKTUALNOŚCI

Prace na Sportowej

zaakceptowane – mówiła Anna
Popielarska, kolejna mama, która prosiła Radę Miejską o pomoc. Nie była
w stanie zrozumieć, dlaczego nie
można zapewnić bezpiecznego transportu ich dzieciom. Mowa jest o grupie
9 uczniów.

Na początku października br. ZGKiM wykonywał prace przy wodociągu
znajdującym się na ul. Sportowej w Nasielsku. Czego dokładnie dotyczyły?
Zapytaliśmy o to Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, odpowiedzialny za roboty.

Jak poinformowała zgromadzonych
Hanna Pietrzak, dyrektor Centrum
Usług Wspólnych, poranny autobus
zabiera dużą grupę dzieci z okolic, dlatego nie jeżdżą wtedy busy. Po południu realizowane są dwa kursy, więc
jest możliwość wynajęcia busów, a nie
autobusu. Rodzice we wspomnianej
sprawie interweniowali już kilkakrotnie, podejmowane były różne próby rozwiązania tej patowej sytuacji.
Dopiero rozmowy podczas ostatniej
komisji oświaty przyniosły efekty.
– My możemy zawozić nasze dzieci rano do szkoły, ale niech będą
odwożone busami, które będą
zjeżdżały pod wiadukt dla ich bezpieczeństwa – mówili rodzice.
Hanna Pietrzak podziękowała za
osiągnięty kompromis i zadeklarowała, że podejmie rozmowy
z przewoźnikiem w celu załatwienia
tej sprawy i rozwiązania jej zgodnie
z oczekiwaniami rodziców.
E.G.

Z MIASTA

– Prace prowadzone na ul. Sportowej związane są z modernizacją sieci
wodociągowej wraz z jej rozbudową w ulicy Lipowej i Kościuszki. Powyższe prace rozpoczęły się 3 października br., a ich zakończenie planowane
jest na dzień 30 listopada 2018 r. – informuje Dorota Nawrocka z Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
Koszt inwestycji to 160 tys. zł.

E.G.

Z POWIATU

Drogowe inwestycje
Obserwując drogę powiatową Nasielsk – Pomiechówek, można odnieść
wrażenie, że pierwszy etap remontu jest już na finiszu. Na odcinku od
dawnego skrzyżowania z kolejką wąskotorową na ulicy POW do granic
gminy Nasielsk z gminą Pomiechówek położono już nową nawierzchnię
asfaltową, wyrównano pobocza, wykonano meliorację. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic koło Pułtuska.

Zmiany w nasielskim
oddziale PKO BP?

Od kilku tygodni trwają też prace przy dużej inwestycji drogowej realizowanej przez powiat nowodworski w kilku gminach jednocześnie. –
W ramach zadania wykonane będą m.in. chodniki w Nunie, Dębinkach,

Kilka tygodni temu Nasielsk obiegła,
przekazywana pocztą pantoflową, informacja o planach zmiany siedziby oddziału PKO BP. Placówka banku znajduje się
obecnie przy ulicy Kościuszki 31E, gdzie
funkcjonuje nieprzerwanie od 1991 roku.
W tej sprawie skontaktowaliśmy się
z przedstawicielami tego banku.
– Nasz bank na bieżąco modernizuje
i optymalizuje sieć sprzedaży poprzez
dopasowanie do potencjału mikrorynków i zmieniających się potrzeb klientów, podejmując działania związane
z podniesieniem efektywności pracy
placówek i poprawą dostępności usług
Banku. W ramach tych działań m.in.
przenosi placówki do nowych, atrakcyjnych biznesowo lokalizacji, unowocześnia siedziby istniejących oddziałów, ale również otwiera nowe placówki – wyjaśnia Iwona Radomska, Ekspert z Departamentu Komunikacji
Korporacyjnej w PKO Banku Polskim.
Powodem zmian jest postępująca cyfryzacja branży bankowej. Wielu klientów coraz częściej załatwia swoje
sprawy przez Internet, a nie w oddziale. Dochód banku w przeliczeniu na placówkę maleje, przez co zmniejsza
się jego powierzchnię, a niektóre oddziały zamyka. Wiele operacji można dokonać samoobsługowo za pomocą
bankomatów i wpłatomatów.

Jaki więc los czeka oddział w Nasielsku?
– W banku trwa ocena i analiza optymalnego wykorzystania nieruchomości, po zakończeniu której zostaną
podjęte decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem oddziału. Zbieramy informacje o możliwościach sprzedaży naszego budynku i przeniesienia oddziału do nowej lokalizacji w Nasielsku – mówi Iwona Radomska.
Klienci tego banku z Nasielska i okolic zapewne są przyzwyczajeni do jego obecnej lokalizacji, ale zmiany są
nieuchronne. Podobne zabiegi przeprowadzane są przez wszystkie banki w całej Polsce. Oddziały PKO BP poza
Nasielskiem znajdują się: w Pułtusku, Płońsku i Nowym Dworze Mazowieckim, a bankomaty także w Serocku
i Wieliszewie.
Jak na razie żadne ostateczne decyzje w sprawie przenosin lub likwidacji oddziału tego banku nie zapadły.
Michał B.

Nowych Pieścirogach, nowa nawierzchnia asfaltowa w Nunie, Cieksynie,
na odcinku Budy Siennickie-Studzianki, czy na ulicy Sikorskiego w Siennicy. Obecnie trwają prace przy budowie chodnika w miejscowości Nuna
oraz w miejscowości Dębinki – informuje Radosław Kasiak, radny powiatu
nowodworskiego. – W ramach inwestycji przebudowana zostanie ulica Sikorskiego na odcinku 700 metrów, wybudowana nawierzchnia asfaltowa
na odcinku Budy Siennickie – Siennica, a także chodnik na ulicy Kolejowej, na odcinku między ulicami Diamentową i Perłową. Wykonawcą robót
jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic koło Pułtuska.
Roboty drogowe przeprowadzono także na drodze powiatowej Kosewo
– Konary. – W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych obniżono pobocza, co umożliwi odpływ wody z pasa drogowego, i poszerzono
jezdnię – dodaje radny powiatowy Radosław Kasiak.
Michał B.
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Z NOK. Muzycznie

Koncert na głos i ręce
Janusz Radek śpiewająco przywitał
się z publicznością, która zgromadziła się we wtorkowy wieczór, 16 października br., w Nasielskim Ośrodku
Kultury, by podziwiać talent artysty.
Do naszego miasta przyjechał, wraz
z towarzyszącym mu pianistą, Andrzejem Drzewieckim, prosto z Wieliczki, gdzie obaj panowie mieszkają.
Radek to niezwykły muzyk, wokalista, kompozytor posiadający jeden
z najmocniejszych i najpiękniejszych
głosów w Polsce.

Artysta nie tylko wspaniale śpiewał, ale wprowadzając sympatyczną atmosferę, szybko nawiązał
świetny kontakt z publicznością.
Podczas koncertu zaprezentował
różnorodne gatunkowo utwory, począwszy od znanych, starszych, nieco sentymentalnych
przebojów, poprzez wzruszające
piosenki stworzone do poezji Haliny Poświatowskiej, aż po utwory
zaskakujące nowoczesną formą
i interpretacją.

W jego wykonaniu usłyszeliśmy
m.in.: Kiedy umrę kochanie, Sheila, Czekam wytrwale, czy Dobro,
Groszki i róże, Pan Roman, Żałuję
każdego dnia bez Ciebie, Dziękuję
za miłość, a także utwór z repertuaru
Czesława Niemena pt. Wspomnienie.
To był wieczór pełen emocji. Warto dodać, że poza muzyką można było podziwiać wspaniałą grę
świateł. Było wzruszająco, poważnie, wesoło, refleksyjnie, a widzów,
zachwyconych talentem muzyka,
ujęła także jego spontaniczność i
bezpośredniość. Dlatego Janusz Radek był tego wieczoru wielokrotnie
nagradzany oklaskami. Nie obyło się
też bez bisów. Artyście najwyraźniej
spodobała się nasielska publiczność
i atmosfera, jaka panowała podczas
recitalu, ponieważ uznał to spotkanie za bardzo udane i zapowiedział,
że chętnie odwiedzi Nasielsk ponownie. Czekamy więc na kolejny
koncert.
(red.)

Z NOK. Spotkania z Filharmonią

Na żołnierską nutę

Życie Nasielska nr 23 (513); 2.11.–15.11.2018

WARTO PRZECZYTAĆ

Włoskie boginie
Przy dobrej książce zawsze
można przyjemnie spędzić
czas. Taką lekturą jest niewątpliwie opowieść Macieja
Brzozowskiego pt. Boskie.
Włoszki, które uwiodł y
świat.
Jest to interesująca historia
o władczyniach, muzach,
podróżniczkach i kobietach
– politykach, jak również
o podstępnych kochankach, żerujących na ludzkich naiwnościach harpiach,
cesarskich nałożnicach, czy
zwariowanych ekscentryczkach.
Autor we wstępie napisał: Wł oszkom zn anym
i nieznanym, bez których
ta książka nigdy by nie powstała.
Jedną z nich jest Sonia Gandhi, córka murarza z Neapolu. Na studiach
w Londynie poznaje przyszłego męża, syna Indiry Gandhi. Ich wspólne
życie to piękna, długa bajka, ale przerywana wieloma nieszczęściami.
Następna pani, to Carla Bruni, która poślubiła Nicolasa Sarkozy’ego. Jest
piękna, mądra i szczęśliwa. Carla nigdy nie była kopciuszkiem, ona żyje
jak księżniczka z włosko–francuskiej bajki. Tak o niej pisano: …nawet
ubrana w żakiet i torebkę Channel - top modelka wyglądała na panienkę z dobrego domu. Carla fascynowała, zadziwiała jako piękna kobieta
o wielu talentach, była modelką i śpiewała. Francja płacze, kiedy Madame śpiewa.

W 2018 roku w całej Polsce obchodzona jest 100.
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
W związku z tym Polacy mają szansę uczestniczyć
w licznych uroczystościach o tematyce patriotycznej.

Wśród tych wspaniałych Włoszek znalazła się również kobieta polskiego
pochodzenia. Była nią artystka Jadwiga Mrozowska-Toeplitz. Występowała w wielu teatrach w Europie i na świecie. Kiedy wyszła za mąż za
bankiera, Józefa Toeplitza, wiodła życie wielkiej gwiazdy, a Włosi ją uwielbiali. Mówiono o niej: To Ofelia na Dachu Świata. Po ślubie zmieniła look,
wchodząc do wyższych sfer mediolańskiego życia.

Filharmonia dla małych melomanów, która prowadzi cykliczne spotkania z nasielskimi dziećmi
w Nasielskim Ośrodku Kultury, jedno ze spotkań poświęciła 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Tytuł spotkania brzmiał Na żołnierską nutę, a muzycy
zapoznali młodych ludzi z piosenkami żołnierskimi.
We wtorek, 16 października, NOK gościł uczniów trzech placówek oświatowych, tj. ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich, Starych Pieścirogów oraz z Zespołu Placówek Edukacyjnych z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Swój kunszt muzyczny przedstawili na scenie: Jarosław Wójcik, który grał na trąbce, Maurycy Stawujak - fortepian i tenor Krzysztof Ciupiński-Świątek.
Z wojskowych melodii, jak się
Z NOK
okazało, publiczności najbardziej
przypadła do gustu piosenka pt.
Siekiera, motyka, która wywołała największe poruszenie wśród
dzieci, a wykonawcy zebrali
W poniedziałek, 22 październinajgłośniejsze brawa. Spotkanie,
ka br., oficjalnie została uruchojuż tradycyjnie, poprowadził
miona nowa strona internetowa
Jarosław Praszczałek.
Nasielskiego Ośrodka Kultury:
E.G.
www.noknasielsk.pl. Pracownicy
ośrodka kultury dołożyli wszelkich starań, aby witryna była barZ NOK
dziej funkcjonalna, przejrzysta
i aby swoim wyglądem zachęcała
internautów do korzystania z niej.

Książka Macieja Brzozowskiego jest tak fascynująca, że nawet sam autor
chce powrócić z twórczością na Półwysep Apeniński, gdyż w kolejce
czeka również wielu nie mniej boskich mężczyzn.
B.M.

Nowa witryna NOK-u

Cukierek albo psikus
Dzieci uczestniczące w kreatywnych zajęciach odbywających się w NOK po raz
kolejny udowodniły, że mają
duże zdolności plast yczne. Tym razem w czwartek,
25 października br., maluchy
przygotowywały się do imprezy Halloween. Wycinały
duszki, którymi ozdobiły hol
Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Poza tym robiły pajączki z kolorowymi fryzurkami. Z tak
przygotowanymi zabawkami
i ozdobami pozostało im tylko wesoło się bawić w Halloween.
E.G.

Znaleźć na niej można dwie podstrony: Dom Kultury i Kino. Dzięki
nim łatwiej będzie można uzyskać
informacje na temat planowanych
w najbliższym czasie wydarzeń
kulturalnych oraz zapoznać się
z relacjami z bieżących imprez.
Natomiast miłośnicy sztuki filmowej z łatwością odnajdą aktualny
repertuar kina Niwa. Dodatkowo udostępniona jest możliwość zarezerwowania bądź kupna biletu na wybrany
przez siebie seans filmowy.
Strona jest jeszcze w trakcie tworzenia, ale systematycznie będą zamieszczane tam kolejne przydatne internautom informacje.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej strony: www.noknasielsk.pl oraz udziału w proponowanych wydarzeniach kulturalnych.
E.G.

2.11.–15.11.2018; Życie Nasielska nr 23 (513)

7

ROZMAITOŚCI

Z NOK

Rysunki piórkiem
Już po raz kolejny w Nasielskim
Ośrodku Kultury miał miejsce wernisaż prac nasielskiego artysty plastyka, Jacka Gałężewskiego. Jest on
utalentowanym rysownikiem, malarzem i rzeźbiarzem. Urodził się
w 1954 roku w Kwilczu, ale mówi
o sobie „Nasielszczanin”.
Tym razem wystawa została zatytułowana „Rysunki piórkiem”,
a jej oficjalne otwarcie miało miejsce w sobotę, 13 października br.
Podczas tego spotkania Jacek Gałężewski opowiedział gościom
o swojej twórczości, o tym, co go
inspiruje i miejscach, jakie lubi uwieczniać na swoich obrazach.
Na obrazach wykonanych przez pana Jacka znalazły się przede
wszystkim malownicze zakątki, przyroda oraz architektura charakterystyczna dla naszej gminy. Dodatkowo ich tematem jest także
Twierdza Modlin.
Obrazy naszego lokalnego artysty można podziwiać do 7 listopada
br. w holu NOK-u. Zapraszamy!
(red.)

Z DKK. Teatralnie

Jaka jest Prawda?
W piątkowe popołudnie, 26 października, członkowie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, wraz z rodzinami i przyjaciółmi,
wybrali się do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego
w Płocku. Wszyscy cieszyli się z powodu tej długo planowanej
wyprawy i choć pogoda, jak to jesienią bywa, nie rozpieszczała,
to atmosfera była gorąca.

Spektakl Prawda, który był wystawiany tego wieczoru, to komedia
obyczajowa autorstwa Floriana Zellera, francuskiego pisarza i dramaturga. Reżyserem spektaklu jest Jerzy Bończak, a czteroosobową obsadę
stanowi dobrze znany stałym bywalcom płockiej sceny zespół. Sztuka
poświęcona skomplikowanym relacjom między dwiema parami małżeńskimi, a jednocześnie przyjaciółmi, co chwila wywoływała salwy
śmiechu na niewielkiej, kameralnej sali. Jak to często bywa w obyczajowych komediach francuskich, relacje między postaciami dramatu są
nie tylko przyjacielskie, ale również nieco bardziej osobiste. Nie brakuje
w sztuce zdrad i kłamstw, przedziwnych wykrętów i wymówek oraz
zaskakującego finału. Michel zdradza Laurence z żoną swego przyjaciela Paula - Alice. Za nic nie chce przyznać się do winy i odradza
to swojej kochance. Czy prawda wyjdzie na jaw? Kto tak naprawdę kłamie i jaka jest cała prawda? Łatwo uzyskać odpowiedź wybierając się
na spektakl. Z pewnością nikt, kto się wybrał, nie żałuje tej decyzji, chyba że jedynie z powodu bolących od śmiechu mięśni brzucha.

ZAPROSZENIE. Koncert

Mazowsze w koronie
W ramach cyklu „Mazowsze w Koronie” zapraszamy na koncert „Raduj się Matko, Polsko!”, który odbędzie się w sobotę, 3 listopada br.,
o godz. 16.30 w Kościele św. Wojciecha w Nasielsku.
Wykonawcy:

Warszawski Chór Międzyuczelniany

			

Borys Somerschaf – dyrygent

			

Igor Pogorzelski – słowo o muzyce

W programie: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Gomółka, Nowowiejski, Moniuszko, Świder, Górecki.
Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury
Współorganizatorzy: Nasielski Ośrodek Kultury, Parafia św. Wojciecha
w Nasielsku.
www.mazowszewkoronie.pl

ZE SZKÓŁ

Szkolny turniej papieski
Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach.
Święty Jan Paweł II
W czwartek, 18 października 2018 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana
Starzyńskiego uczciliśmy osobę świętego Jana Pawła II. Z tej okazji został zorganizowany Szkolny Turniej Papieski.
Pięcioosobowe drużyny z klas IV, V i VI zmagały się z konkurencjami, w których
poznawali życie Jana Pawła II oraz jego pasje i zainteresowania. Konkurencje,
w których uczestniczyły zespoły, dotyczyły w sposób szczególny sportowych
zamiłowań Papieża takich jak piłka nożna, kajaki, narty oraz wędrówki po górach.
Zadaniem uczniów było strzelanie goli do bramki oraz „płynięcie kajakiem” na
czas. Nie zabrakło również quizu o życiu świętego papieża, a także wiadomości dotyczących polskich miast, które odwiedzał podczas pielgrzymek do Polski oraz tych, które bezpośrednio związane są z jego życiem przed wyborem
na Stolicę Piotrową.
Drużyny musiały również wykazać się umiejętnością układania puzzli związanych z młodzieńczymi pasjami Papieża. Na koniec klasowe „łasuchy” miały
za zadanie zjeść na czas ulubione przez Papieża kremówki. Różnorodność turnieju sprzyjała integracji zespołów klasowych oraz kształtowaniu zdrowej rywalizacji. Uczniowie mieli okazję rozpoznać i zaprezentować swoje talenty.
Pomiędzy konkurencjami ksiądz Rafał Winnicki wraz z uczniami klas VI a, VI d
i VI e uczył wszystkich zgromadzonych tańców i śpiewów lednickich, które swoją tematyką ukazują nam postać świętego papieża.
Nie zabrakło również innych religijnych piosenek i okrzyków, które radowały
nasze serca i dusze. W czasie tak bardzo krótkiego czasu wśród zgromadzonych panowała wielka radość, która ogarnęła nie tylko uczniów, ale również nauczycieli. Chcieliśmy podczas tego dnia wypełnić ostanie słowa Ojca Świętego

W roli Michela wystąpił Szymon Cempura, w roli jego żony, Laurence – Anna Chojnacka-Gościniak. Druga para
małżonków to Paul, grany przez Łukasz Mąkę, oraz Alice, w którą świetnie wcieliła się Sylwia Krawiec.
Dyskusyjny Klub Książki to nie tylko rozmowy o książkach, ale również, jak można zauważyć, szeroki wachlarz
innych propozycji kulturalnych. Zachęcamy do uczestnictwa w klubowych spotkaniach.
E.B.

wypowiedziane 2 kwietnia 2005 roku, tuż przed śmiercią: Szukałem Was, a wy
przyszliście do mnie i za to wam dziękuję.
Podczas turnieju wyłonione zastały najlepsze drużyny: I miejsce zajęła klasa VI d,
II miejsce - klasa VI c, a III miejsce - klasa VI a. Jednak wszyscy jesteśmy wygranymi tego turnieju, bowiem naszym celem było zachowanie w pamięci osoby
Jana Pawła II i jego nauki.
Dlatego gratulujemy wszystkim drużynom z klas IV, V i VI. Tego wyjątkowego
dnia wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi
otrzymali pamiątkowe widokówki ze zdjęciem oraz cytatem świętego Jana Pawła II. Każdy miał również okazję skosztować „papieskiej kremówki”.
Małgorzata Komorowska, Anna Tomasińska,
Justyna Kołakowska, Ks. Rafał Winnicki
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NASZE SPRAWY. Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Międzynarodowy sukces z WWF
W środę, 24 października br.,
w Jonkoping w Szwecji, podczas
targów rolniczych ELMIA ogłoszono, że zwycięzcą tegorocznego międzynarodowego Konkursu
WWF na Rolnika Roku regionu
Morza Bałtyckiego został Krzysztof Kowalski z Polski, a dokładniej
z Winnik w gminie Nasielsk.
W uzasadnieniu decyzji jury napisało, że wyróżnienie to przyznano p anu K rz ysz tofowi z a
wdrożenie w swoim gospodarstwie wielu praktyk przyjaznych
środowisku morskiemu oraz holistyczne podejście do zrównoważonego rolnictwa.
K rz ysztof Kowalsk i nie t ylko
zmniejszył użycie nawozów, ale
utworzył także tereny podmokłe
i strefy buforowe, mające zapobiec przenikaniu substancji odżywczych z gleby do płynących
przez gospodarstwo wód. Wraz
z rodziną posadził ponad 1000
drzew otrzymanych od przyjaciół, między polami a przepływająca w pobliżu rzeczką (Turka).
Nasadzenia przyczynił y się do
wyłapywania przez drzewa wycieków z pól oraz rozwoju siedlisk
przyrodniczych.
Organizacja WWF prowadzi róż-

ległych terenów rzekami i innymi ciekami do tego wielkiego
zbiornika. Ilość ich jest tak duża,
że morze nie jest w stanie samo,
w sposób naturalny się „oczyścić”. Stąd potrzeba akt y wnej
działalności człowieka. Obszar,
z którego do Bałtyku spł ywają
różnego rodzaju niebezpieczne
zanieczyszczenia, jest ogromny
i obejmuje wiele krajów, w tym
i kraje nie graniczące bezpośrednio z Bałtykiem.
Na problem ten zwraca uwagę,
razem z innymi organizacjami,
właśnie organizacja łącząca ekologów różnych krajów - WWF.
Jedną z agend tej organizacji jest
WWF Polska. Organizacja konkursu na Rolnika Roku pozwala spopularyzować zaistniały poważny
ekologicznie problem i spowodować działania mające na celu
zmniejszenie dopływu do morza zanieczyszczeń. Temu celowi
ma służyć propagowanie dobrych
praktyk podejmowanych również
przez rolników w ich codziennej
działalności. Problem ten znajduje coraz większe zrozumienie
w świecie, aby zapobiec dalszemu zaśmiecaniu mórz i oceanów.
Konkurs organizowany przez organizację proekologiczną WWF

Konkurs odbywa się dwuetapowo. Najpierw przeprowadzany
jest etap krajowy. Zgłoszone do
konkursu gospodarst wa oceniane są komisyjnie pod kątem
ekologicznym przez ekspertów
krajowych z różnych dziedzin
m.in. resortu rolnictwa, resortu
środowiska, resortu gospodarki morskiej. Następnie, w etapie
międzynarodowym, zwycięzcy krajowi poddawani są ocenie
specjalistów międzynarodowych.

otrzymał wtedy nagrodę w wysokości 1 tys. euro.
Międzynarodowa komisja ekspertów WWF, wybierając spośród
11 kandydatów, również uznała, że tym najlepszym rolnikiem,
najbardziej dbającym nie tylko
o wyprodukowanie zdrowej żywności, ale i o to, aby produkcja
i wszystkie działania gospodarstwa w jak najmniejszym stopniu
zanieczyszczały nasze środowisko jest gospodarstwo z Winnik
w gminie Nasielsk.
To ogromny sukces, którego
z całą pewnością rodzina państwa
Kowalskich się nie spodziewała,
chociaż zapewne o nim marzyła. To wyczuwało się w rozmo-

wie z nimi jeszcze w kilka dni
po powrocie ze Szwecji. Tym
bardziej, że wygrana wiązała się
z nagrodą finansową w wysokości
10 tys. euro. Jak podkreśla pan
Krzysztof, to wyjątkowy konkurs
również ze względu na gratyfikację finansową, ponieważ nagrody,
które ich gospodarstwo zdobywało wcześniej w różnego rodzaju konkursach nie przynosiły tak
wymiernych korzyści.
Warto dodać, że międzynarodowe jury konkursu WWF podkreśliło jeszcze jeden aspekt wzorowej
działalności gospodarstwa państwa Kowalskich, mianowicie,
że swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się z innymi rolnikami.
Andrzej Zawadzki

Dlaczego wygrał Krzysztof Kowalski?
Pan Krzysztof wdrożył przyjazne dla środowiska morskiego praktyki,
które pozwalają na ograniczenie strat substancji biogennych (azotu i fosforu) z gospodarstwa, wśród których należy wymienić m.in. utrzymanie
aż 9 stawów, stref buforowych, miedz śródpolnych, zadrzewień, zakrzaczeń, uprawę poplonów ścierniskowych (grochu z lnem) i roślin bobowatych, stworzenie szczelnych miejsc do przechowywania nawozów
naturalnych, precyzyjne nawożenie, wapnowanie gleby, badanie gleby,
czy coroczne badanie paszy i wody na pozostałość azotanów i pestycydów. Dodatkowo rolnik zasadził wraz z rodziną 1080 drzew wzdłuż
rzeki, na granicy pól, wszędzie tam, gdzie było to możliwe, tworząc alejki
drzew, czy „wyspy drzew” pomiędzy swoimi polami. Dzięki takim działaniom rolnik nie tylko ograniczył spływ substancji biogennych do wód,
ale stworzył przestrzeń dla dzikich zwierząt. Pan Krzysztof angażuje się
we współpracę z innymi rolnikami, a jego gospodarstwo jest członkiem
Ogólnopolskiej Sieci Gospodarstw Edukacyjnych oraz sieci dziedzictwa
kulinarnego Mazowsze w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

nego rodzaju działania w wielu
dziedzinach, w których widoczne
są przejawy działań człowieka zagrażające naszemu naturalnemu
środowisku, w tym, m.in., Program W WF na rzecz Ochrony
Ekoregionu Morza Bałtyckiego.
Już dawno zauważono, że zagrożony jest także Bałtyk. Przyczyną
różnego rodzaju zanieczyszczeń,
które obserwujemy w Bałtyku są
substancje płynące nieraz z od-

cieszy się coraz większą popularnością wśród państw znajdujących się w otoczeniu Morza
Bałtyckiego. Wyrazem tego jest
wciąż wzrastająca liczba jego
uczestników.
W tym roku przystąpiło do niego
11 krajów: Polska, Rosja,, Szwecja,
Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa,
Niemcy, Dania, Białoruś i Ukraina.

W tym roku w polskiej edycji
konkursu, której wyniki ogłoszono w lipcu, za najbardziej ekologiczne gospodarstwo uznano
gospodarst wo naszego rolnika z Winnik - Krz ysztofa Kowalskiego. Nasz lider był wtedy
niezwykle usatysfakcjonowany
tą decyzją, ponieważ udało mu
się wygrać, chociaż konkurencja
była niezwykle silna. Dodatkowo

- Po raz kolejny konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego
na etapie międzynarodowym wygrał Polak. W 2011 r. zwyciężył pan
Marian Rak, teraz Pan Krzysztof Kowalski. Bardzo się cieszymy, że pan
Krzysztof został doceniony przez międzynarodowe jury za prowadzenie gospodarstwa w sposób zrównoważony, z poszanowaniem naszego
morza i środowiska. Jako Fundacja WWF Polska nadal będziemy promować wśród rolników i rolniczek przyjazne środowisku morskiemu
praktyki, wierząc, że problem eutrofizacji Bałtyku się zmniejszy. Jesteśmy wdzięczni doradcom rolniczym z Centrum Doradztwa Rolniczego
oraz z lokalnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego za wsparcie w promocji konkursu oraz szerzenie ww. praktyk. Dzięki takim rolnikom, jak
pan Kowalski, jest szansa na zmniejszenie nadmiernego przeżyźnienia
naszych wód, a w konsekwencji ograniczenia zakwitów sinic. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu –
mówi Weronika Kosiń, specjalistka ds. Ochrony Ekosystemów Morskich
w Fundacji WWF Polska.
za: www.wwf.pl
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WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ

WYNIKI WYBORÓW
DO RADY POWIATU
Nr
listy

Numer
na Kandydaci
liście

1

2

3

2

4

5

6

7

1

5

2

3

Paczewski
Grzegorz

Łapińska Anna
Małgorzata

KW Polskie
Stronnictwo
Ludowe
KW Polskie
Stronnictwo
Ludowe
KW Polskie
Stronnictwo
Ludowe

Obojski Dariusz
Marian

Wyszyński Łukasz

Gretkierewicz
Małgorzata

KW Polskie
Stronnictwo
Ludowe
KW Polskie
Stronnictwo
Ludowe

689
2
352

3
271

252

KKW SLD
Lewica Razem

100

KKW SLD
Lewica Razem

1

KW Prawo i
Sprawiedliwość

892

2

Pichor Paweł

KW Prawo i
Sprawiedliwość

259

KW Prawo i
Sprawiedliwość

344

4

Borowski Stanisław

Mierzejewska Maja KW Prawo i
Honorata
Sprawiedliwość

4

5

5

Ostaszewski Marek

KW Prawo i Sprawiedliwość

75

Zalewski Marcin

KWW Razem dla Nasielska

25

Kaczyński Tadeusz

KWW Mała Ojczyzna

55

Tomczak Tadeusz
Roman

KW Prawo i Sprawiedliwość

88

Sotowicz Stanisław

KWW Razem dla Nasielska

92

KWW Mała Ojczyzna

141

Frączkowski Marcin

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

108

Krzyżewska
Bogumiła Marzena

KWW Zgoda i Porozumienie

23

Świderski Mirosław

180

6

69

7

Bachanek Robert

KW Prawo i
Sprawiedliwość

237

1

Kasiak Radosław

KWW Centrum
Samorządowe

1173

2

Kraszewski
Mariusz Roman

KWW Centrum
Samorządowe

479

Nojbert Monika

KWW Centrum
Samorządowe

1358

4

Nowosielska
Bożena Agata

KWW Centrum
Samorządowe

91

5

Szulkowski Artur
Sylwester

KWW Centrum
Samorządowe

348

6

Świderska
Katarzyna Jolanta

KWW Centrum
Samorządowe

197

7

Ziemiecki Bogdan
Władysław

KWW Centrum
Samorządowe

204

źródło www.pkw.gov.pl

8

KW Prawo i Sprawiedliwość

102

Kanigowski Damian
Artur

KWW Razem dla Nasielska

39

Kalinowski Antoni

KWW Mała Ojczyzna

205

Kosewski Mirosław

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

107

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

190

KW Prawo i Sprawiedliwość

162

Dłutowski Rafał

KWW Mała Ojczyzna

236

231

Wrzosek Monika
Małgorzata

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

170

111

Duszyńska Karolina

KWW Zgoda i Porozumienie

37

KW Prawo i Sprawiedliwość

136

KWW Mała Ojczyzna

230

Kaczyńska Dorota
Bożena

KWW Zgoda i Porozumienie

39

Lewandowski Jan

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

266

Królak Wojciech
Andrzej

KWW Bezpartyjni
Samorządowcy

110

Pietras Tomasz
Michał

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

124

Jaskulski Roman
Mariusz

KWW Zgoda i Porozumienie

111

Nagel Marta

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

48

Fronczak Krzysztof

KWW Mała Ojczyzna

230

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

222

9

Obojski Dawid
Wóltański Zbigniew
Stefan

10

Ruciński Jarosław
Karol
Ostrowski Adam

KWW Mała Ojczyzna

187

Różalski Jarosław

Wdowiński Dariusz
Jan

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

83

Śmietański Stanisław
Wojciech

Sokolnicki Paweł

KWW Razem dla Nasielska

66

Łukaszewicz
Krzysztof Piotr

KWW Mała Ojczyzna

152

Czyż Rodryg Adam

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

212

Osiński Piotr

KWW Zgoda i Porozumienie

132

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

136

Gąsiorowski Paweł

KWW Razem dla Nasielska

25

Kordowski Dariusz
Piotr

KWW Mała Ojczyzna

309

Arciszewski Grzegorz KWW Zgoda i Porozumienie

83

KWW
Bezpartyjni samorządowcy

56

Orłowski Bogdan
Kazimierz

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

29

Kraszewska Iza

KWW Razem dla Nasielska

82

Brodowski Michał

KWW Mała Ojczyzna

210

Goździewski Tomasz

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

129

Antosik Henryk

7

Brodzikowski Jan
Cezary

KW Prawo
i Sprawiedliwość
KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

80

Czarnecka Krystyna KW Prawo i
Barbara
Sprawiedliwość

3

16

Skoczylas Beata

302

Cieśla Robert

6
KW Prawo i
Sprawiedliwość

KWW Dawida Domały

ZawadzkaRoszczenko Bożenna
Maria

64

88

GŁOSY

Pacocha Andrzej

87

130

Michalski Zbigniew KKW SLD
Adam
Lewica Razem
Bandurski Artur
Patryk

509

KW Polskie
Stronnictwo
Ludowe

Komitet Wyborczy

Domała Dawid

GŁOSY
1

KW Polskie
Jadczak Bogusława Stronnictwo
Ludowe

Nowak Agata

Okręg Kandydaci

Szafrański Kamil
Damian

3

10

Drabik Kazimierz
Cezary

Komitet
Wyborczy
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KWW Zgoda i Porozumienie

12

13

14

179

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

49

Szarszewski Marcin

KWW Nowa Nadzieja

161

Skrzynecki Radosław
Antoni

KWW Mała Ojczyzna

172

Latkowska Elżbieta

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

182

Jaroszewski Marek

KWW Zgoda i Porozumienie

88

Deluga Mariusz
Robert

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

47

Morawska Elwira

KW Prawo i Sprawiedliwość

106

Pepłowski Eugeniusz
Waldemar

KWW Razem dla Nasielska

42

Sawicki Dariusz

KWW Mała Ojczyzna

237

Roszak Krzysztof
Paweł

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

139

Palewski Konrad Piotr KWW Zgoda i Porozumienie

44

Mieszkowski
Radosław

45

Kamińska Olga

Zakrzewski Mirosław
KWW Zgoda i Porozumienie
Marek

41

Szafrańska
Agnieszka

KW Prawo
i Sprawiedliwość

185

KWW Mała Ojczyzna

414

KWW Bezpartyjni
Samorządowcy

140

KWW Mała Ojczyzna

257

Krawczyk Kamil

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

91

Dublewski Albert
Jakub

KWW Zgoda i Porozumienie

42

Lubieniecki Jerzy
Gerasik Marek
Gers Janusz Andrzej
15

Pietruszczak Edyta
Joanna

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

11

Malon Andrzej
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KWW Centrum
184
Samorządowe Nasielsk
źródło www.pkw.gov.pl

Jaka była
frekwencja?
W tegorocznych wyborach samorządowych wyjątkowo dużo
osób uprawnionych do głosowania udało się do urn, aby oddać głos
na swoich przedstawicieli we władzach lokalnych.
W gminie Nasielsk, która jest podzielona na 15 okręgów wyborczych,
o łącznej liczbie 15 691 osób uprawnionych do głosowania, zostało
wydanych 8 903 kart głosowania. W konsekwencji frekwencja w gminie Nasielsk wyniosła 56.74%.
W odniesieniu do frekwencji w poszczególnych gminach całego powiatu nowodworskiego, gmina Nasielsk uplasowała się na ostatnim,
szóstym miejscu. Najwyższą frekwencję odnotowano w gminie Zakroczym - 65.2%. Na drugim miejscu była gmina Leoncin - 65.61%.
Na trzecim miejscu znalazł się Pomiechówek z frekwencją 61.44%.
Na czwartym miejscu, z wynikiem 59.91%, uplasowała się gmina Czosnów. Następny w kolejności był Nowy Dwór Mazowiecki z wynikiem
- 57.34%.
E.G.

2.11.–15.11.2018; Życie Nasielska nr 23 (513)

11

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA
DROBNE
Pranie dywanów i tapicerek .Tel. 513
556 774.

Szanowni Mieszkańcy okręgu wyborczego nr 9,
dziękuję za wszystkie oddane na mnie głosy.
Dziękuję za wsparcie i okazaną mi pomoc.
Mimo tego, że nie uzyskałem
mandatu radnego Rady Miejskiej
w Nasielsku, nadal postaram się
brać czynny udział w życiu
naszej lokalnej społeczności.
Z wyrazami szacunku
			
Dawid Obojski

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.
Sprzedam działkę budowlaną narożną o powierzchni około 1000 m2 przy
ul. Sosnowej w Nasielsku - media w granicy działki. Tel. 502 182 991.
Kupię każde auto osobowe i dostawcze.
Stan, rocznik bez znaczenia. Najlepsze
ceny. Gotówka od ręki.Tel. 511 664 258.
Zatrudnię pracownika przy tynkach
gipsowych. Tel. 511 578 209.
Sprzedam działkę budowlaną w Starych
Pieścirogach 1000 m2. Gaz, woda, prąd
przechodzi koło działki.Tel. 518 034 328
Sprzedam działkę budowlaną na
os. Krupki, uzbrojona. Tel. 505 783 819.
Drewno opałowe – SPRZEDAM.Tel. 604
68 90 12.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,
dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się
o godzinie 2300 i trwa
do godziny 730 dnia następnego
pod numerem telefonu 572 388 046
29.10.–4.11.2018 r.
Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.;

12.11.–18.11.2018 r.
Apteka Alma ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.;

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
DLA PRZEDSTAWICIELI
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Z TERENU GMINY NASIELSK
Serdecznie zapraszam na otwarte szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk w temacie
przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowe druki ofert, umów
i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom.
Szkolenie odbędzie się dn. 08.11.2018r. (czwartek) o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w wydarzeniu bardzo proszę o telefoniczne potwierdzenie obecności do dn. 05.11.2018r.
(tel. 23 693 31 02).
					
Z poważaniem,
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

Wynajem zagęszczarek, młotów do kucia, pił spalinowych .Tel. 791 400 564.Tel.
695 163 726.
Wynajem osuszaczy powietrza.Tel. 695
163 726. Tel. 791 400 564.

5.11.–11.11.2018 r.
Apteka ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz.;

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

Działka Kątne 2200 m2 146/4, 1,5 km
od Nasielska, 0,5 km od stacji. 48000 zł.
Tel. 502 618 988.

Wypożyczalnia sprzętu budowlanego,
Tel. 696 208 308. Tel. 791 400 564.

(red.)

Sprzedam działkę budowlaną w centrum
Nasielska. Os. Krupki, 1km do Rynku.
Działka 700 m2, w pełni uzbrojona (prąd,
gaz, woda). 100 zł/m2 do uzgodnienia.
Tel. 504 452 190.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie
w Nasielsku ul. Piłsudskiego 12/6D m.20.
Tel. 506 717 681
Sprzedam mieszkanie 64 m2 w Nasielsku.
Tel. 509-674-146.
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 784
528 758.
Do wynajęcia pokój z kuchnią w Nasielsku.
WC, łazienka, CO. Tel. 602 793 096.
Zatrudnię pracownika do ob. klienta
w sklepie motoryzacyjnym (NDM Modlin
Górka). Tel.600 885 145.
Zatrudnimy Panie do opieki nad osobami
starszymi na umowę o pracę. Prosimy
o kontakt od pon. do pt. godz. 8-16 pod
nr tel. 603 555 624.
Sprzedam mieszkanie 64 m2 w Nasielsku,
os. Piłsudskiego. Tel. 692 617 660.
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 754 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych,
ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Numer
okręgu wyborczego
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

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.

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
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
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Kto trafił do sejmiku? Nowa Rada Powiatu
W niedzielę, 21 października br., w wyborach samorządowych wybraliśmy swoich przedstawicieli do rad samorządów poszczególnych szczebli: miasta i gminy Nasielsk, powiatu nowodworskiego, a także sejmiku województwa mazowieckiego.
Województwo mazowieckie podzielone jest na 7 okręgów wyborczych do sejmiku. Spośród zgłoszonych przez komitety wyborcze kandydatów mieszkańcy województwa wybierają
51 radnych.
W tegorocznych wyborach do sejmiku zarejestrowanych zostało 14 list komitetów wyborczych. Były to: KWW Bezpartyjni Samorządowcy (65 kandydatów, 1 mandat); KW PSL
(65 kandydatów, 8 mandatów); KW Partia Zieloni (40 kandydatów, 0 mandatów); Koalicyjny
KW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska (65 kandydatów, 18 mandatów); Koalicyjny KW SLD Lewica Razem (65 kandydatów, 0 mandatów); KW Partii Razem (54 kandydatów,
0 mandatów); KW Ruch Narodowy RP (53 kandydatów, 0 mandatów); KWW KUKIZ’15
(63 kandydatów, 0 mandatów); KWW Wolność w Samorządzie (59 kandydatów, 0 mandatów);
KW PIS (65 kandydatów, 24 mandaty); KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin (40 kandydatów, 0 mandatów); KWW Jedność Narodu - Wspólnota (55 kandydatów, 0 mandatów);
KW Wolni i Solidarni (58 kandydatów, 0 mandatów); KW Stronnictwa Pracy (6 kandydatów,
0 mandatów).
W fotelach radnych sejmiku zasiądzie 11 osób, na które głosowaliśmy, jako wyborcy z okręgu nr 7. Będą to: Konrad Szymon Rytel (KWW Bezpartyjni Samorządowcy – 13 453 głosów),
Bożena Jadwiga Żelazowska (KW PSL – 15 515), Marcin Podsędek (Koalicyjny KW Platforma
Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 41 078 głosów), Grzegorz Maciej Lasek (Koalicyjny KW
Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 20 401 głosów), Piotr Kandyba (Koalicyjny
KW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 11 322 głosów), Jadwiga Teresa Zakrzewska (Koalicyjny KW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 13 746 głosów), Andrzej Bittel (KW PIS – 42 714 głosów), Katarzyna Lubiak
(KW PIS – 23 050 głosów), Dominika Małgorzata Figurska (KW PIS – 22 101 głosów), Damian
Dariusz Olszewski (KW PIS – 14 040 głosów), Stefan Traczyk (KW PIS – 9 709 głosów).

W Radzie Powiatu Nowodworskiego zasiada 19 radnych, którzy wybierani są w czterech okręgach wyborczych: nr 1 – Gmina Nowy Dwór Mazowiecki (7 mandatów),
nr 2 – Gmina Nasielsk (5 mandatów), nr 3 – Gminy Pomiechówek i Zakroczym (3 mandaty),
nr 4 Gminy Czosnów i Leoncin (4 mandaty).
Do Rady Powiatu kandydowało w sumie 146 osób z następujący komitetów wyborczych:
KWW Bezpartyjni Samorządowcy (13 kandydatów, 0 mandatów); KW PSL (18 kandydatów), Koalicyjny KW SLD Lewica Razem (22 kandydatów), KW PIS (26 kandydatów), KWW
Zjednoczeni dla Powiatu (20 kandydatów), KWW Centrum Samorządowe (27 kandydatów), KW „WND” (20 kandydatów).
Z kolejnych okręgów wyborczych do Rady Powiatu Nowodworskiego wybrani zostali:
okręg nr 1: Mariusz Torbus (Koalicyjny KW SLD Lewica Razem – 343 głosy), Zbigniew
Niezabitowski (KW PIS – 752 głosy), Anna Małecka (KWW Zjednoczeni dla Powiatu
– 572 głosy), Krzysztof Adam Kapusta (KW „WND” – 889 głosów), Zdzisław Szmytkowski
(KW „WND” – 806 głosów), Dariusz Tabęcki (KW „WND” – 607 głosów), Mariusz Ziółkowski (KW „WND” – 706 głosów);
okręg nr 2: Grzegorz Paczewski (KW PSL – 689 głosów), Kamil Szafrański (KW PIS
– 892 głosy), Radosław Kasiak (KWW Centrum Samorządowe – 1 173 głosy), Mariusz
Kraszewski (KWW Centrum Samorządowe – 479 głosów), Monika Nojbert (KWW Centrum Samorządowe – 1 358 głosów);
okręg nr 3: Paweł Calak (KW PSL – 1451 głosów), Jan Serwatka (KWW Zjednoczeni dla
Powiatu – 653 głosy), Mariusz Łempicki (KWW Centrum Samorządowe – 526 głosów),
okręg nr 4: Katarzyna Kręźlewicz (KW PSL – 761 głosów), Elżbieta Kapałka (KW PIS
– 786 głosów), Marcin Manowski (KWW Zjednoczeni dla Powiatu – 769 głosów), Anna
Maliszewska (KWW Centrum Samorządowe – 507 głosów).

Mieszkanka naszej gminy, Magdalena Biernacka, która startowała w wyborach do sejmiku z KW PSL zdobyła 6 106 głosów. Uzyskany wynik, choć wysoki, nie zapewnił
jej mandatu radnej.

Największą liczbę mandatów w Radzie Powiatu Nowodworskiego zdobyli przedstawiciele
KWW Centrum Samorządowe – 5 i KW „WND” – 4, po 3 mandaty mają: KWW Zjednoczeni dla Powiatu, KW PSL i KW PIS oraz 1 mandat – Koalicyjny KW SLD Lewica Razem.

W sumie, w sejmiku znalazło się: 24 radnych z KW PIS, 18 z Koalicyjny
KW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, 8 KW PSL i 1 KWW Bezpartyjni Samorządowcy. Nowa rada sejmiku województwa mazowieckiego, której kadencja będzie
trwała 5 lat, ukonstytuuje się w drugiej połowie listopada br.
(red.) za: www.pkw.gov.pl

Zapewne niebawem poznamy ostateczne ustalenia dotyczące tego, kto i jakie funkcje
będzie pełnił we władzach samorządu powiatowego. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady,
która pracować będzie przez kolejnych 5 lat, zwołana zostanie w drugiej połowie listopada br.
(red) za: www.pkw.pl
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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.:

OD REDAKCJI

Sprostowanie

Andrzej LASKOWSKI – Przewodniczący

W artykule pt. „Nasielskie dożynki parafialne”, który ukazał się w numerze 22/2018 wkradł się błąd. Starostami dożynek byli państwo Dorota
i Dariusz Krajewscy z Mazewa Włościańskiego.

Anna STRZESZEWSKA – Zastępca Przewodniczącego

Za pomyłkę bardzo przepraszam.
Michał Brodowski

Iwona BRZEZIŃSKA – Członek
Agnieszka DANISZEWSKA – Członek
Beata GOSZCZYŃSKA – Członek

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

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.

(23) 69-33-063
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
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REPORTAŻ

Serdecznie dziękuję wszystkim
Mieszkańcom okręgu nr 15,
którzy oddali na mnie
swój głos w wyborach
do Rady Miejskiej w Nasielsku.
Pomimo iż nie udało mi się
osiągnąć zamierzonego celu
czuję się wyróżniony dzięki
Państwa poparciu.
Mam nadzieję, że wybranym
władzom uda się sprostać
oczekiwaniom mieszkańców
naszej gminy
i zrealizować proponowany
program wyborczy.
Z wyrazami szacunku
		

Andrzej Malon

Życie Nasielska nr 23 (513); 2.11.–15.11.2018

2.11.–15.11.2018; Życie Nasielska nr 23 (513)

OGŁOSZENIA
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ABC OGRODNICTWA

Wrzosy – ozdoba ogrodów,
balkonów i nagrobków
Wrzosy i wrzośce posadzone na jednej rabacie będą stanowiły ozdobę
ogrodu przez cały rok. Gdy większość roślin zakończy już kwitnienie,
kwiaty wrzosów przyciągną wzrok obserwatorów. Wrzosy rodzaju Calluna kwitną od końca lata do późnej jesieni. Rodzaj Daboecia np. odmiana
Atropurpurea czy odmiana Bicolor kwitnie od lipca do września. Wśród
wrzośców z rodzaju Erica są kwitnące wiosną i latem, np. odmiana Erica
carnea i Erica vagans, oraz kwitnące jesienią np. odmiana Erica gracilis.
Wrzosy lubią rosnąć na glebach słabych, zakwaszonych, na słonecznym suchym stanowisku. Nie lubią gleb zbyt wilgotnych, ale też nie lubią
przesuszenia, ani zalania. Wrzosy i wrzośce ładnie wyglądają posadzone w większych grupach. Zakupione w doniczkach można sadzić przez
cały rok. Stosuje się je do wypełnień między różanecznikami, azaliami,
rzadko posadzonymi żarnowcami, strzyżonymi bukszpanami czy też
iglakami, np. sosnami górskimi. Wrzośce są bardziej kapryśne i nie są tak
odporne na mróz jak wrzosy, dlatego częściej traktowane są jako rośliny
jednoroczne. Zaleca się zabezpieczenie wrzosów przed dużymi mrozami, np. gałązkami z iglaków, co zapobiegnie przed wymarzaniem ich
płytkiego systemu korzeniowego. Należy to zrobić przed nadejściem
silnych mrozów. Do okrywania wrzosów nie należy używać słomy, suchych liści i folii. Wysoka temperatura i wilgoć wywołują szarą pleśń,
choroby grzybowe, brązowienie i zamieranie pędów.
Krzewinki te ładnie wyglądają posadzone pasami, nierównymi smugami
lub w barwnych plamach.
Wrzosy i wrzośce posadzone w rozstawie 25-35 cm stworzą po 2-3 latach kolorowy kobierzec. Należy jednak pamiętać, by po posadzeniu rośliny te podlewać, dopóki dobrze się nie zakorzenią. W sprzedaży jest ok.
1000 gatunków różniących się kolorem kwiatów, np. różowo-srebrzyste ma odmiana Elsie Purnell, czy łososiowe - Hamilton. Różnią się one
nie tylko kolorem kwiatów, ale też pędów, które mogą być seledynowe,
czy prawie cytrynowe, a także sposobem przebarwienia i wielkością pąków, które mogą być grube i okazałe.
Wśród wrzosów są odmiany o kolorowych liściach. Do takich zaliczają się np. Bealey Gold, Bonita, Boskoop, Gold Haze, Gold Knight czy
ścielący się po ziemi wrzos Golden Carpet. Dostępne są też odmiany
o żółtych i pomarańczowych liściach. Niektóre z nich przebarwiają się
na kolor rudy lub brązowy. Pełne kwiaty mają odmiany: Annemarie, Allegretta, Anette, Beale, Elsie Purnell, Golden Wonder, Hamilton, Kinlochruel, Peter Sparkes, Rokoko, Rondor. Odmiana Boskoop ma kwiaty
żółte, które przebarwiają się na pomarańczowo. Inną cenną odmianą jest
Sandy, która ma atrakcyjne cały rok cytrynowe liście. Bardzo atrakcyjne są odmiany pączkowe, których wybarwione pąki nie otwierają się,
ale pozostają na pędach aż do wiosny. Dopiero wiosną opadają. Do tej
grupy należą np. odmiany Melanii czy Roswitha. Wrzosy, których pędy
zasuszymy, również nie stracą swojego uroku.
Wrzosy to krzewinki, które osiągają wysokość od 10 cm, np. Golden
Carpet, do 60 cm, np. odmiana Elsie Purnell.
Po kwitnieniu należy rośliny przyciąć (sekatorem lub nożycami ogrodniczymi) poniżej przekwitłych kwiatostanów (nie przy ziemi), co spowoduje lepsze rozkrzewienie i lepsze kwitnienie.
Zakładając wrzosowisko, należy zadbać, aby odczyn podłoża był kwaśny
(pH 4-5,5). Glebę ogrodniczą można zakwasić ziemią kompostową lub
torfem. Dobrze jest też dodać żwir i gruboziarnisty piasek i wymieszać
na głębokości 10-15 cm.
Z kolorowych odmian wrzosów (cytrynowych, fioletowych, bordowych, białych) można robić tęczowe kompozycje. Wrzosy i wrzośce
ładnie wyglądają posadzone wśród kamieni, w kompozycjach z kostrzewą siną, lnem trwałym, rozchodnikami, a także narcyzami. Często
wykorzystywane są do dekoracji mieszkań, balkonów, tarasów. Ostatnio
chętnie wykorzystywane są również do dekoracji nagrobków. Bardzo
ładnie wyglądają kompozycje z wrzosów, kapusty ozdobnej i bluszczu
posadzone w dużych, niskich donicach. Często też zastępują okolicznościowe bukiety.
Kupując wrzosy, często zastanawiamy się, jak je odróżnić od wrzośców.
Otóż wrzosy (Calluna) mają łuskowate liście ustawione pod kątem do
łodygi. Kwitną od lipca do późnej jesieni. Ich kwiaty wyglądają jak dzwoneczki składające się z oddzielnych kwiatków. Wrzośce natomiast (Erica)
mają igiełkowe liście osadzone prostopadle do pędu. Kwitną od końca
lutego do maja, przy czym wrzosiec Erica gracilis kwitnie jesienią. Jesienne wrzosy i wrzośce często wykorzystywane są do przystrajania nagrobków, w zastępstwie chryzantem, gdyż lepiej znoszą niską temperaturę.
Nie należy przesadzać z liczbą wykorzystywanych kolorów. Nie zaleca
się wykorzystywania do jednej kompozycji więcej niż trzech kolorów.
Elżbieta K.

PORADY
Z BIBLIOTEKI
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Międzyszkolny projekt
o Jarosławie Iwaszkiewiczu
Piątek, 26 października br., był
dla Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nasielsku dniem
szczególnym. W wypożyczalni
dla dorosłych odbyła się nietypowa lekcja biblioteczna.
Jej p owodem była wi z yta
uczestników międzyszkolnego projektu dla uczniów gimnazjum i ósmych klas szkół
podstawowych zatytułowanego Pozytywnie zakręceni
z Iwaszkiewiczem. Projekt został zainicjowany przez Liceum
Ogólnokształcące im. Jarosława
Iwaszkiewicza. Było to już drugie spotkanie z całorocznego
cyklu i polegało na przeprowadzeniu gry terenowej. Jednym z punktów tej zabawy była wizyta w bibliotece, gdzie uczestnicy projektu mieli
do wykonania kilka zadań, związanych z twórczością pisarza. Pod czujnym okiem Ewy Laskowskiej, młodszego
bibliotekarza, sześć grup młodzieży, biorących udział w grze, musiało odnaleźć poukrywane w dość nietypowych, jak na książki, miejscach. Następnie postarać się o podzielenie znalezionych tomów na rodzaje literackie:
lirykę, dramat i epikę, uwzględniając jednocześnie pisma publicystyczne. O ile znalezienie książek nie było zbyt
skomplikowane, to już druga część zadania sprawiła młodzieży pewne trudności. Każda z drużyn zdobyła jednak
jakieś punkty, w zależności od stopnia wykonania zadania. Poza główną konkurencją można było zdobyć dwa
dodatkowe punkty: jeden za ułożenie utworów epickich w kolejności, w jakiej się ukazywały drukiem, drugi za
odpowiedź na pytanie bibliotekarza. Pytania dotyczyły życia i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza i były losowane z przygotowanej listy. Szczęśliwcy, którzy podołali zadaniu, byli nagradzani tekstem debiutanckiego wiersza
patrona nasielskiej szkoły, Lilith,
wydanego w 1915 roku w jedynym numerze kijowskiego pisma
Pióro. Dodatkowo, uzyskanie
punktu było potwierdzone pieczątką Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.
Mamy nadzieję, że prócz dobrej
zabawy, młodzież uczestnicząca
w bibliotecznym zadaniu zapamięta również nieco informacji
o Jarosławie Iwaszkiewiczu.
Biblioteka zawsze chętnie współpracuje ze szkołami i czeka na
propozycje, zarówno ze strony
młodzieży, jak i jej wychowawców.
E.L.

ROŚLINA MIESIĄCA

Złocień maruna
Jedną z bylin ozdobnych, o liściach podobnych do chryzantemy, jest maruna, która przez
całe lato aż do późnej jesieni
tworzy krzaczaste rośliny.
Na końcach wzniesionych pędów wyrastają białe kwiatki
z żółtymi środkami, wyglądające jak małe chryzantemki.
Dorasta do wysokości ok. 40
cm. Maruna, chociaż zaliczana
jest do roślin krótkowiecznych
(2-3 lata), jest bardzo łatwa
w uprawie i rozmnażaniu.
Praktycznie rozsiewa się sama
i wystarczy przesadzić wiosną młode roślinki na właściwe miejsce. Można też wiosną
rozmnażać ją przez podział
kłącza. Dobrze rośnie na suchej
i przepuszczalnej glebie, na stanowisku słonecznym, najlepiej
w półcieniu. Marunę można
uprawiać też w chłodnym pomieszczeniu zimą. Wystarczy
wykopać rośliny jesienią i przesadzić do doniczek.
E.Z.
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ZE SZKÓŁ. SP w Starych Pieścirogach

Ślubowanie
klas pierwszych
Jedną z piękniejszych i ważniejszych uroczystości odbywających się
w szkole jest ślubowanie pierwszoklasistów oraz pasowanie ich na uczniów.
W czwartek, 25 października br., w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach do braci uczniowskiej oficjalnie przyjęto 37 „pierwszaków”.
Uroczystość poprowadziła Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
Julia Choroś. Do najmłodszych bohaterów dnia wiele serdecznych słów
skierował dyrektor szkoły, Cezary Wiśniewski, a moc życzeń przekazała
Przewodnicząca Rady Rodziców, Katarzyna Ziemiecka. Następnie „pierwszaki” zaprezentowały program artystyczny pełen pięknych piosenek
i wierszyków o szkole. Wychowawczynie klas, Jolanta Piórkowska i Sławomira Mazurkiewicz, zadbały również o akcenty patriotyczne podczas
występu.

O Niezłomnych w Nasielsku
We wtorek, 9 października
br., o godz. 19.00 w sali nasielskiego kina „Niwa” miała miejsce inauguracja cyklu
spotkań historycznych pod
nazwą „Historia Nasielska – historią Polski”. W dużym skrócie cykl ten będzie dotyczył
wydarzeń i osób, które wpisały się w historię Ziemi Nasielskiej i jednocześnie w historię
naszego kraju. Pierwsze spotkanie nosiło tytuł „Wyklęci-Niezłomni w Gminie
Nasielsk” i było poświęcone
działaniom podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej na naszym terenie. W sposób
szczególny chcieliśmy po raz kolejny
przypomnieć i upamiętnić czterech
żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”,
związanych z naszą gminą lub stąd
pochodzących, którzy zginęli
23 czerwca 1950 roku w Popowie

Najważniejszym punktem uroczystości było ślubowanie i pasowanie
na uczniów. Tradycyjnie odbyło się ono w obecności szkolnego sztandaru.
Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, legitymacje oraz pamiątkowe medale. Rodzice zaś na dobry początek edukacji szkolnej wręczyli swoim pociechom rogi obfitości.
K.Z.

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Dzień Edukacji Narodowej
i ślubowanie
Dzieci rodzą się ze skrzyd ł a m i , a n a u c z yc i e l e
pomagają im je rozwijać – takie motto przyświecało tegorocznym
obchodom Dnia Edukacji Narodowej w naszej
szkole. To Janusz Korczak,
w ybitny pedagog , powiedział, że nauczyciele pomagają dzieciom w zdobywaniu nie tylko
wiedzy, ale też kształtują w dzieciach otwarty i empatyczny stosunek
do ludzi i świata. Życie szkolne bywa różne: wesołe, smutne, łatwe,
skomplikowane, ale zawsze jest ktoś, na kogo można liczyć w każdej
sytuacji: NAUCZYCIEL.
15 października społeczność uczniowska pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego zaprosiła nauczycieli i pracowników
szkoły na uroczystą akademię, podczas której pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, zaś starsi uczniowie zaprezentowali montaż
słowno-muzyczny noszący tytuł Dla naszych nauczycieli. Uczniowie
zaprezentowali wiersze o nauczycielach i ich pracy, zaśpiewali kilka
energetycznych piosenek, a na koniec złożyli życzenia i odśpiewali gromkie ,,Sto lat”. Każdy pracownik otrzymał też piękną czerwoną
różę od całej społeczności uczniowskiej. Uczniowie pierwszej klasy
otrzymali dyplom, swoją pierwszą szkolną legitymację oraz pamiątkowy medal!
W kolejnej części uroczystości głos zabrała przedstawicielka Rady Rodziców, składając nauczycielom i pracownikom szkoły podziękowania
za codzienny trud, zaangażowanie i cierpliwość, jednocześnie życząc
im dalszych sukcesów. Do życzeń dołączony został piękny tort wykonany własnoręcznie przez rodziców. Uroczystość zakończyła Iwona
Łyczkowska, dyrektor placówki, która podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom za ich pracę, kreatywność, zaangażowanie
i oddanie zawodowe. Przy okazji święta, za wyróżniającą pracę, czterech nauczycieli i pracownik obsługi otrzymali Nagrodę Dyrektora.
Po akademii uczniowie pod opieką wychowawców bawili się w rytm
dyskotekowych przebojów na szkolnym holu.
(SP)
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ROZMAITOŚCI
SPOTKANIA Z HISTORIĄ

Borowym, tj. Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot”, Kazimierza Chrzanowskiego ps. „Wilk” i „Ketling”,
Czesława Wilskiego ps. „Brzoza”
i „Zryw” oraz Hieronima Żbikowskiego ps. „Gwiazda” i „Twardowski”.
Warto dodać, iż wszyscy oni wraz
z „Rojem” od 26 września br. noszą stopień podporucznika, nadany
im pośmiertnie decyzją Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy, do czego również przyczynił się pomysł Pawła Romanowskiego, działania Marka Maluchnika oraz
pełne wsparcie burmistrza Nasielska
Bogdana Ruszkowskiego.
Na spotkanie przybyli członkowie
rodzin poległych, w szczególności żona Władysława Grudzińskiego
„Pilota” - Anastazja Rączka, córka

„Pilota” - Helena Śnieżko z mężem
Zygmuntem oraz rodziną, bracia
Czesława Wilskiego – Wacław, Andrzej i Stefan Wilscy z rodzinami,
bratankowie Kazimierza Chrzanowskiego – Jacek i Artur Chrzanowscy.
Był z nami Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Jacek Karczewski. Przybyli również
ksiądz Tadeusz Jabłoński - proboszcz
parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Nunie oraz wikariusze
nasielskiej parafii św. Wojciecha - ks. Paweł Perdion i ks. Rafał Winnicki.
Władze samorządowe
reprezentowali: Starosta
Nowodworski Magdalen Biernacka, Burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz radni Rady
Miejskiej w Nasielsku.
Redakcję „Gościa Płockiego” reprezentowała
Agnieszka Otłowska.
W pierwszej części odbyła się projekcja filmu
dokumentalnego pt. Niezłomni z Popowa. Film
ten powstał w 2017 roku,
m. in. w trakcie uroczystości rocznicowych
ku czci poległych żołnierzy NZW
przy krzyżu w Popowie Borowym w ramach realizacji projektu
pn. „Upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych w Popowie Borowym”,
na który Gmina Nasielsk otrzymała
dofinansowanie ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu pn. „Wspieranie
opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”. W filmie tym znajdują się wspomnienia
członków rodzin poległych.
Po projekcji przyszedł czas na drugą część spotkania, której główną
„aktorką” była Anna Śnieżko, żona
wnuka Władysława Grudzińskiego
ps. „Pilot” – historyk z wykształcenia.
Jest ona autorką wydanej przez
wydawnictwo Znak Horyzont

książki Żona wyklęta. Książka ta opowiada losy tragicznej miłości Anastazji Rączki i „Pilota” oraz pozostałej
trójki żołnierzy, a także dalsze losy
Pani Anastazji.
Ta część spotkania miała charakter
rozmowy, którą na scenie przeprowadził z autorką Marek Maluchnik.
Pani Anna, odpowiadając na pytania, mówiła m. in. o zainteresowaniu tematem historii rodziny męża,
o kulisach przygotowań do pisania
książki, o poszukiwaniach dokumentów archiwalnych i rozmowach
z „Babcią”, czyli panią Anastazją. Bardzo istotne były również wypowiedzi
w szerszym kontekście historycznym
o Żołnierzach Niezłomnych i formach funkcjonowaniu powojennego komunistycznego aparatu represji.
Z kolei mocno poruszały słowa pani
Anny o tym, jak wyglądało partyzanckie życie Niezłomnych, a także jaką cenę „płacili” pomagający
im ludzie.
W trakcie rozmowy, przy poruszeniu wątku o przywracaniu należnej
czci i pamięci Żołnierzom Niezłomnym oraz o sprawiedliwości dziejowej, wyświetlony został film nagrany
przez wnuka „Pilota” – Arkadiusza
Śnieżko, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Wtedy to rodziny czterech poległych oraz rodzina
„Roja” odebrały z rąk Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP - Andrzeja Dery, patenty oficerskie. Padło
również kilka pytań od uczestników
spotkania. Obiecująco zabrzmiała
wypowiedź ks. proboszcza Tadeusza Jabłońskiego, który zaproponował, aby mogło powstać jeszcze
jedno miejsce upamiętnienia poległych bohaterów z Popowa Borowego - tablica pamiątkowa wmurowana
w kościele w Nunie i aby wmurować
ją 1 marca, czyli w Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Po zakończeniu spotkania trwały
jeszcze kuluarowe rozmowy z autorką książki. Można było również zakupić książkę Żona wyklęta, w której
Anna Śnieżko chętnie umieszczała
wpisy.
Organizatorem spotkania był
Nasielski Ośrodek Kultury, odbyło
się ono pod patronatem burmistrza
Nasielska - Bogdana Ruszkowskiego, a także pod patronatem honorowym: Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej – dr Jarosława Szarka.
O kolejnych spotkaniach i ich tematach będziemy Państwa informować.
(MM)
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Jubileusz 50 – lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

Mamy nowe boisko, sztandar i patrona – Mikołaja Kopernika
Data 12 października 2018 r. to dla
społeczności Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku dzień szczególny. Tego dnia odbyła się wspaniała
uroczystość – jubileusz 50 – lecia
istnienia naszej placówki. Poza tym,
szkołom wchodzącym w jej skład
nadano zaszczytne imię wielkiego
Polaka Mikołaja Kopernika, przekazano sztandar oraz oddano do użytku
bazę sportową w postaci wielofunkcyjnego boiska.
Ceremonia rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą o godzinie
9:00, sprawowaną w Kościele

św. Wojciecha w Nasielsku, podczas
której ks. kan. Tadeusz Pepłoński –
Proboszcz Parafii, Dziekan Dekanatu
Nasielskiego pobłogosławił sztandar
szkoły. Mszę św. koncelebrowali ks.
Grzegorz Bednarczyk – Proboszcz
Parafii pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Radzyminie, ks. Tadeusz
Jabłoński – Proboszcz Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie, ks. Rafał
Winnicki – wikariusz parafii
w Nasielsku.
Po mszy świętej, delegacja złożona z pracowników oraz uczniów udała
się na Cmentarz Parafialny
w Nasielsku celem uczczenia pamięci byłych dyrektorów oraz pracowników
szkoły. Delegacja złożyła na
grobach kwiaty oraz zapaliła znicze. Cała społeczność
szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi udała się do szkoły, by
w podniosłej atmosferze świętować
ten wyjątkowy dzień. Akademię rozpoczęto od minuty ciszy, wspominając dyrektorów, nauczycieli, uczniów
i pracowników, którzy odeszli na zawsze.
Podczas uroczystości nasza szkoła otrzymała nobilitującą nagrodę, którą wręczył w imieniu Pana
Adama Struzika – Marszałka Woje-

wództwa Mazowieckiego, Pan Witold Chrzanowski – Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego. Nagrodą jest Medal Pamiątkowy „Pro
Masovia”, który z wielką satysfakcją
przyjęła Pani Agnieszka Rutkowska
– Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych. To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, bowiem Medal
„Pro Masovia” jest wyróżnieniem
okolicznościowym nadawanym:
osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom
państwowym oraz innym osobom
prawnym i jednostkom organizacyj-

nym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności
zawodowej, społecznej, publicznej
lub realizacją swoich zadań na rzecz
Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego
rozwoju Mazowsza.

Tadeusz Pepłoński oraz
służby mundurowe,
które reprezentował
podinspektor Dariusz
Leszczyński – Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku.
Radni Powiatu Nowodworskiego: Grzegorz
Paczewski – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego, Kazimierz Drabik, Radosław Kasiak,
Krystian Buszta. Włodzimierz Ostrowski – Prezes Zarządu
Izby Rzemieślniczej Mazowsza,
Kurpi i Podlasia w Warszawie. Janusz Borzyński – Dyrektor Cechu
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Agata Busłajew – Prezes Okręgu
Związku Nauczycielstwa Polskiego Nowy Dwór Mazowiecki. Dyrektorzy Szkół i Placówek
z Gminy Nasielsk, Pułtuska, Nowego Dworu Mazowieckiego,
Świercz. W uroczystości wzięli
również udział Przyjaciele i Darczyńcy, których obecność była
zaznaczona podczas dekorowania sztandaru. Wyrazem uznania
i szacunku dla gości i fundatorów,
którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości były pamiątkowe
gwoździe umieszczone na drzewcu
sztandaru. W ufundowaniu sztandaru
pomogli: Pan Krzysztof Piątkowski –
właściciel firmy „EMILEX”, Pan Józef
Woźniak – właściciel Restauracji „Stary Młyn, Pan Maciej Suwiński – właściciel firmy „Pro Com”, Pan Marcin

Honorowymi gośćmi tego dnia
byli: Pan Witold Chrzanowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Pułtusku, Pani Anna
Rasińska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani
Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Pan Paweł
Calak – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Pan Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska, ks. kan.

Bachanek – właściciel firmy „MAR
CAR”, Pan Ireneusz Ziemiecki – właściciel firmy – Usługi Transportowe
Budowlane i Drogowe, Pan Leszek
Kaczyński – właściciel firmy – „Ka-Ba”, Pan Janusz Olbryś – właściciel
firmy – Zakład Usługowo-Handlowy
Stacja Kontroli Pojazdów, Pan Marek
Bazylewski – właściciel firmy – „BAZ
BRUK”, Państwo Arciszewscy – właściciele firmy „Arciszewscy”, Pan
Grzegorz Paczewski – Wiceprze-

wodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, Pan Kazimierz Drabik
– Radny Powiatu Nowodworskiego. Na uroczystość zaproszeni zostali również pracodawcy, z którymi
szkoła współpracuje w zakresie praktycznej nauki zawodu oraz rodzice
uczniów jak również emerytowani
pracownicy szkoły.
Podniosła chwila to także prezentacja Sztandaru Szkoły, którego grafikę
opracowała Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska. Następnie uroczyście
przekazano Sztandar uczniom i zaprezentowano Hymn szkoły, który
od tej chwili będzie towarzyszył nam
podczas wszystkich ważnych uroczystości. Autorem słów jest Pani
Agnieszka Wyrwich – Kosela, muzykę skomponował Pan Fryderyk
Laskowski.
Uroczystość uświetniła część artystyczna – przybliżająca postać patrona szkoły Mikołaja Kopernika,
w wykonaniu uczniów i nauczycieli,
przygotowana przez Panią Mariolę

Górską, Panią Iwonę Kędel oraz Pana
Krzysztofa Turka.
Kolejnym punktem było pobłogosławienie oraz oddanie do użytku pełnowymiarowego, wielofunkcyjnego
boiska sportowego z piłkochwytami,
oświetleniem, monitoringiem, ławkami, boiskiem do piłki ręcznej, boiskami
do siatkówki i koszykówki, bieżnią lekkoatletyczną do skoku w dal oraz trójskoku, siłownią zewnętrzną. Inwestycja
została zrealizowana na niezabudo-

wanych i niezagospodarowanych działkach
znajdujących się na terenie szkoły z funduszy
zabezpieczonych przez
organ prowadzący placówkę – Starostwo
Powiatowe w Nowym
Dworze Mazowieckim.
Inwestycja urzeczywistniła się dzięki zaangażowaniu Starosty,
Wicestarosty Powiatu Nowodworskiego
oraz Radnych Powiatu Nowodworskiego kadencji 2014
– 2018. Celem inwestycji było stworzenie młodzieży uczącej się w naszej
szkole możliwość wszechstronnego
rozwoju fizycznego oraz realizacji pasji sportowych. Podczas tej części akademii wybrana delegacja osób wzięła
udział w przecięciu wstęgi. Następnie
uczestnicy uroczystości mieli szansę podziwiać popisy akrobatyczne
uczniów szkoły przygotowane pod
kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego: Pana Mariusza Chrzanowskiego, Pana Stanisława Sotowicza
i Pani Anny Skrzyneckiej. Galę prowadziła uczennica klasy czwartej technikum Julia Górska.
Po zakończonej części oficjalnej goście mieli możliwość złożenia życzeń,
gratulacji, wpisania się do Księgi Pamiątkowej oraz obejrzenia wystawy
prezentującej postać Patrona Szkoły przygotowanej przez Panią Agatę
Żbikowską i Panią Halinę Zielińską.
Zamknięcia uroczystości dokonała
Pani Dyrektor Agnieszka Rutkowska, która podziękowała
wszystkim za przybycie
i uświetnienie uroczystości swoją obecnością.
Podziękowania skierowała również do tych,
którz y p rz ygotowali
uroczystość, zadbali o jej
przebieg i bezpieczeństwo oraz, wszystkich,
którzy wyrazili aprobatę
dla organizacji uroczystości i swoją postawą
oraz pomocą przyczynili
się do zmiany wizerunku
naszej szkoły, a tym samym do poprawy warunków pracy i nauki.
Ostatnim etapem tego wydarzenia
był poczęstunek przygotowany dla
wszystkich gości przybyłych na tę
uroczystość. Na okoliczność obchodów jubileuszu 50 – lecia szkoły wydano folder okolicznościowy,
opracowany przez Panią Dyrektor
Agnieszkę Rutkowską.
ZSZ Nasielsk
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KINO NIWA ZAPRASZA
2–4 listopada, GODZ. 15.00 i 17.00
7–11 listopada, GODZ. 15.00 i 17.00

Hotel Transylwania 3 (2D i 3D)
Animacja; USA; Czas trwania: 97 min.

Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym
potwornym statkiem. W końcu od codziennej
pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze
wszystkich dobrodziejstw statku. Ale wakacje ze
snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku...
2–4 listopada, GODZ. 19.00
7–11 listopada, GODZ. 19.00

Venom (3D dubbing)
Akcja, Sci-Fi; USA; Czas trwania: 112 min.

Venom, obcy symbiont, jedna z najważniejszych,
najbardziej złożonych postaci Marvela wychodzi
z cienia, wchodząc w ciało i osobowość Eddiego
Brocka (Tom Hardy). Jako dziennikarz, Eddie próbował zdemaskować niecne działania słynnej firmy Life Foundation, prowadzonej przez naukowca
Carltona Drake’a (Riz Ahmed). Przez lata stało się to
jego obsesją, zniszczyło mu karierę oraz związek z Anne (Michelle Williams).
Kiedy jeden z eksperymentów Drake’a – obcy Venom – scala się z ciałem
Brocka, ten otrzymuje nagle supermoce i zdolność robienia wszystkiego, czego tylko zapragnie.
14–18 listopada, GODZ. 15.00

Mała czarownica (2D dubbing)
Komedia,Familijny;Niemcy,Szwajcaria;Czas trwania:103 min.

Mała czarownica marzy o tym żeby zatańczyć
z innymi czarownicami podczas corocznego Sabatu na Łysej Górze. Lecz ma zaledwie 127 lat i jest
na to o wiele za młoda. Podczas próby dostania się
na Sabat zostaje przyłapana i za karę musi nauczyć
się wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi Czarów.
To będzie trudne, bo mała czarownica wcale nie
jest chętna do nauki. Postanawia więc przy pomocy swego mówiącego kruka Abraxasa znaleźć inny sposób by pokazać, że jest
dobrą czarownicą.

HOROSKOP
Baran 21.03-20.04
Bądź czujny i bacznie obserwuj to, co dzieje się dokoła Ciebie. Nie daj się wciągnąć
w żadne awantury i bądź ponad chęć rewanżu. Zadbaj o dobrą atmosferę w swoim
miejscu pracy. Jedz więcej warzyw.

Waga 23.09-23.10
W końcu zmobilizujesz się do zamknięcia
spraw, które od dawna odkładasz na później. W pracy będziesz bardzo wymagający.
Twoje artystyczne dokonania zdobędą duże
uznanie wśród znajomych.

Byk 21.04-20.05
W Twoim życiu pojawią się nowi ludzie
i ciekawe propozycje zawodowe. Będziesz
miał za dużo na głowie. Jeśli nie zadbasz
o swój relaks, to szybko przestaniesz być
miły dla otoczenia.

Skorpion 24.10-22.11
Zapewnij sobie pomocników, włącz resztę rodziny, a szybko uda Ci się zakończyć
remont lub prace w ogrodzie. Będziesz
w dobrej kondycji, ale ciężkie prace fizyczne
mogą się zakończyć bólem kręgosłupa.

Bliźnięta 21.05-21.06
To dla Ciebie dobry czas na większe inwestycje, ważne deklaracje i wprowadzanie
zmian. Zakończ znajomości, które nie wychodzą Ci na dobre. Chwytaj nowe okazje,
nie oglądaj się w przeszłość!

Strzelec 23.11-21.12
Nie zostawiaj ważnych spraw na ostatnią
chwilę. Po pracy musisz mieć wolny czas na
własne sprawy, zamiast nadganiać zaległości.
Będziesz bardziej przedsiębiorczy w sprawach, które dotyczą rodziny.

Rak 22.06-22.07
W pracy nadal będziesz miał urwanie głowy. Czeka Cię tam więcej ważnych zebrań
i służbowych narad. Zamiast tłumić w sobie
emocje, od razu mów jasno, co Ci się nie
podoba. Więcej odpoczywaj.

Koziorożec 22.12-20.01
Nowe umiejętności szybko przełożą się
na większe pieniądze. Nadmiar obowiązków zawodowych sprawi, że będziesz teraz
mniej odporny. Unikaj tłumu. Do pary szukaj
kogoś odpowiedzialnego.

Lew 23.07-23.08
Nie chowaj się w kącie, tylko walcz o swoje.
Dzięki swojej wytrwałości i rzetelności zapracujesz na podwyżkę lub awans. Znajdź czas
dla siebie, zamiast w kółko myśleć o pracy
i cudzych problemach.

Wodnik 21.01-19.02
Pamiętaj, że jeśli chcesz zrealizować swój
plan w stu procentach, powinieneś więcej
pokazywać się w towarzystwie. Ważne
osoby będą Ci teraz przychylne. Nie przesadzaj z ćwiczeniami.

Panna 24.08-22.09
Planuj szczegółowo wydatki, bo brak dyscypliny może spowodować debet na Twoim
koncie. Więcej słuchaj, a mniej mów, dzięki
temu umocnisz swoją zawodową pozycję.
Przestań narzekać i marudzić.

Ryby 20.02-20.03
Wyjaśnisz stare nieporozumienia z przyjaciółmi i odetchniesz z ulgą. W pracy musisz trochę bardziej się postarać i powalczyć o swoje
interesy. Na pewno teraz nie będziesz się nudzić. Możliwa zmiana pracy.

14–18 listopada, GODZ. 17.00
14–25 listopada, GODZ. 19.15

Planeta Singli 2
Komedia romantyczna; Polska; Czas trwania: 119 min.

Związek Ani (Agnieszka Więdłocha) i Tomka
(Maciej Stuhr) przeżywa poważny kryzys. On,
showman-celebryta wcale nie ma zamiaru się
ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku.
Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander – zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji
Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.
21–25 listopada, GODZ. 15.00

Klakson i spółka (2D dubbing)
Przygodowy, Animacja; Malezja, Malediwy, Brunei; Czas
trwania: 90 min.

Klakson jest taksówką w wielkiej metropolii zamieszkanej przez auta. Lakier ma nieco zdarty, pod
maską czasem coś stuka, ale z reflektorów dobrze
mu patrzy. Jak mało kto zna tutejsze ulice, wie z
kim trzymać sztamę, a komu lepiej nie wjeżdżać w
drogę. Gdy pewna urocza czerwona wyścigówka
wpadnie w kłopoty, Klakson będzie musiał stanąć
maska w maskę z hersztem gangu wielotonowych ciężarówek, które nie
boją się nawet radiowozów...
28 listopada–2 grudnia, GODZ. 15.00

Poczta Świętego Mikołaja
(2D dubbing)
Animacja; Hiszpania, Kolumbia; Czas trwania: 90 min.

W sekretnym miejscu na Antarktydzie żyją od
wieków wszystkie duchy Bożego Narodzenia.
Pośród wielu innych mieszkają tam między innymi: nasz Święty Mikołaj, Trzej Mędrcy ze wschodu oraz Hoteiosho z Japonii. Kiedyś mieszkał tam
także Monopolish - duch świąt ze starożytnego
Rzymu - lecz został wygnany gdyż chciał być jedynym Mikołajem dla całego świata. Teraz Święta są zagrożone bo zły duch
Monopolish porwał japońskiego Mikołaja i coroczny zjazd Mikołajów nie
może się odbyć...
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Coraz więcej
bezdomnych zwierząt

Bal owocowo-warzywny

Szanowny Czytelniku! Jeżeli czytasz ten artykuł poświęcony problematyce zwierząt bezdomnych
w naszej gminie, to bardzo się cieszymy. Znaczy to bowiem, że są
wśród nas osoby, które mają w sobie empatię i potrafią szerzej spojrzeć na rzeczywistość.

Na początku spotkania Agnieszka Pałaszewska, dyrektor naszego przedszkola, przywitała dzieci i zaprosiła je do
obejrzenia przedstawienia pt. „Co z sadu, co z ogrodu ?” według I. Salach, w wykonaniu nauczycielek: Olgi Ickiewicz, Magdaleny Kobrzyńskiej i Olgi Wiśniewskiej. Następnie wszystkich rozruszała pani Olga Ickiewicz podczas
zabawy ruchowej pt. „Sałatka owocowo – warzywna”. Dzieci uczestniczyły w konkursach oraz bawiły się przy
muzyce. Nad wszystkim czuwały panie Barbara Sawicka i Agnieszka Szymańska. Na zakończenie każda grupa
otrzymała koszyk smakowitych jabłek.

Ostatnie wydarzenia sprowokowały nas do krótkiego, mało optymist ycznego podsumowania.
Niestety, nasza gminna społeczność
nie ma się czym pochwalić w zakresie dbałości o zwierzęta domowe, ponieważ z tygodnia na tydzień
wyrzuconych psów przybywa.
Nasze Stowarzyszenie to zaledwie
kilka osób-wolontariuszy, którzy
nie mają więcej mocy, aby sprostać ciągle rosnącej fali bezdomnych zwierząt.
Jesteśmy już u kresu możliwości
i wytrzymałości, niedługo przestaniemy po prostu przyjmować pod
swoją opiekę kolejne zwierzęta.
Zastanawia nas dlaczego w środku Europy, w centrum Polski, wykształceni ludzie doprowadzają do
takich sytuacji? Czy naprawdę musimy mieć przysłowiowy bat nad
sobą, aby zacząć myśleć? Czy naprawdę jesteśmy tak okrutni i źli?
1. W polskich schroniskach gnije
92 000 psów, średnio 2 500 zł
płacą gminy za znęcanie się nad
zwierzętami (są oczywiście, na
szczęście, wyjątki), taniej i bardziej
humanitarnie jest zapłacić raz 280
zł za kastrację i czipowanie psa
właścicielskiego.
2. Na 100 znalezionych psów mieliśmy jeden odbiór (psy ogłaszane
na stronie gminy i portalach społecznościowych, również prze-

prowadzamy
w y wiad ś ro dowiskowy).
3. Na 100
znalezionych
psów były dwa
zaczipowane, żaden nie był wprowadzony
do bazy danych.

W środę, 24 października br., w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku odbył się bal owocowo – warzywny.
Wszystkie grupy, za sprawą swoich pań i rodziców, przygotowały się do niego, przebierając się za owoce i warzywa. Były „jabłka”, „pomidory”, „cebulki”, „ogórki”, „gruszki”, „kalafiory”, „śliwki”, „dynie”, „papryki”, „jagody”.

4. W ciągu jednego t ygodnia
w gminie Nasielsk mamy porzucone trzy mioty szczeniaków.
5. W ciągu jednego tygodnia średnio mamy 4-6 zgłoszeń na temat
błąkających się psów-bezpańskich,
które musimy zabezpieczyć.
6. We wsi liczącej dwadzieścia raczej zamożnych gospodarstw,
błąkającemu się psu pomaga jedna, najuboższa osoba, dzieląc się
swoim bochenkiem chleba.
7. Jeżdżąc po terenie gminy i okolicach widzimy, że w co w drugim,
trzecim gospodarstwie zwierzęta
domowe oraz hodowlane trzymane są w skandalicznych warunkach
kwalifikujących się do ścigania
z paragrafu dotyczącego znęcania
się nad zwierzętami.
8. Kwitną pseudohodowle i na
porządku dziennym jest handel
schorowanymi zwierzętami.
9. Kolejne sprawy, w ciągu dwóch
kolejnych lat, zostały skierowane
do prokuratury, na drogę sądową.
Nie oczekujemy, że wszyscy będą
kochać zwierzęta, ale oczekujemy odpowiedzialności za własne
czyny. Jeżeli ktoś decyduje się na
posiadanie zwierząt, musi zapewnić im godziwe warunki bytowania.
Anna Z.

DO ADOPCJI

Psia rodzinka
szuka domu
Ostatnio zgłoszono do naszego Stowarzyszenia suczkę wraz z potomstwem. Słodka rodzinka, czyli mamusia Trufelka i synkowie: Tofik, Dropsik i Michaszek szukają domów tymczasowych lub stałych. Obowiązuje
procedura adopcyjna. Więcej informacji na temat piesków można uzyskać pod numerami telefonów: 735 084 106 lub 503 812 771.

Bal był okazją do wesołej zabawy i utrwalenia wiedzy przyrodniczej na temat owoców i warzyw, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na ich wartości odżywcze i znaczenie dla naszego zdrowia.
SP.
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ROZMAITOŚCI

Z RADY

NASIELSK BASZTA TEAM

Zmiana budzi kontrowersje Wieliszewski
Podczas obrad komisji oświaty, która odbyła się w czwartek, 25 października br.,
Hanna Pietrzak, dyrektor Centrum Usług
Wspólnych, przedstawiła nasielskim radnym
miejskim projekt uchwały zmianiącej uchwałę podjętą w marcu br. Mówiła ona o czterech oddziałach szkolnych, które miałyby
zakończyć edukację w Szkole Podstawowej
nr 2 w Nasielsku i rozpocząć ją w SP nr 1. Dotyczy to klas trzecich i szóstych w latach 20162017, 2018-2019, które miałyby przejść do
nowej placówki w roku 2020.
– Przedmiotowy projekt uchwały jest wynikiem omyki pisarskiej uchwały, podejmowanej w marcu 2018 r. Mówimy o czterech
oddziałach, a były wyszczególnione trzy – tłumaczyła Hanna Pietrzak.
Zapewnienia pani dyrektor nie przekonały wszystkich. Głos w tej sprawie zabrał przedstawiciel rodziców, których
ta zmiana dotyczy. Prosił radnych, aby zmieniając uchwałę wzięli pod uwagę petycję rodziców o nieprzenoszenie dzieci z kl. 6c.
– Dostałem pismo, z którego wynika, że tej uchwały nie można zmienić. A co państwo teraz robicie? Zmieniacie ją! To jest kpina, żeby wcześniej takiego błędu nie zauważyć. Kpiną jest też to, żebyście zmieniali państwo
uchwałę bez uwzględniania petycji rodziców – mówił obecny na sali Dawid Obojski, przedstawiciel rodziców.
Po raz kolejny miała też miejsce wymiana zdań między tym rodzicem, a dyrektorem CUW. Obydwoje nie zgadzają się ze sobą, co do obranej drogi reformy oświatowej w gminie Nasielsk. Po raz kolejny mieszkaniec podkreślał, że gmina mogła skorzystać z 8 wariantów, natomiast dyrektor przekonywała, że możliwości były trzy.
Poza tym były one, jak zauważała Hanna Pietrzak, konsultowane z rodzicami. Tu także Dawid Obojski nie zgadzał
się z dyrektor.
– Nie brano pod uwagę żądań klas młodszych i nie mówmy, że było to konsultowane. Z rodzicami obecnych
klas szóstych żadnych spotkań nie było – powtarzał D. Obojski i nawoływał zgromadzonych radnych do przegłosowania wniosku rodziców.
Przewodniczący komisji oświatowej, radny Andrzej Malon, poddał pod głosowanie wniosek rodziców, aby pozostawić w Szkole Podstawowej nr 2 dzieci z kl. 6c. Dwóch radnych zagłosowało „za”, dwóch było „przeciw”
i jeden wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania wniosek nie został uwzględniony.
E.G.

Z PKP

Zmiany na linii kolejowej
do Warszawy Zachodniej
Pojawiła się w końcu dobra informacja dla podróżnych korzystających z usług PKP. Po ponad roku modernizacji otwarto czterokilometrowy odcinek warszawskiej linii obwodowej. Do tej pory pociągi Kolei Mazowieckich
z Działdowa, Ciechanowa i Nasielska dojeżdżały do Dworca Gdańskiego. Jeśli ktoś chciał dojechać do Warszawy Zachodniej, musiał przesiadać się do pociągów odjeżdżających z Modlina. Od 21 października do Dworca
Zachodniego można dojechać przez nową stację Warszawa Koło (przy ulicy Obozowej) i Warszawa Młynów
(dawna stacja Koło) i Warszawa Wola (dawniej Kasprzaka). W przyszłym roku ma powstać jeszcze jedna stacja
w okolicach ulicy Powązkowskiej.
W ramach inwestycji przebudowano układy torowe, wiadukty oraz stacje kolejowe, dzięki czemu pociągi będą
jeździły z większa prędkością. Ponadto stacje dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Warto zauważyć, że termin realizacji tego zadania został przesunięty w czasie ze względu na odkrycie kilkunastu
poniemieckich bunkrów z czasów II wojny światowej.
Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Remis ze Strzegowem
Po trzech przegranych z rzędu meczach wróciła nadzieja, że będzie lepiej. Z wyjazdowego spotkania 13. kolejki
Ligi Okręgowej, który odbył się w Strzegowie 27 października br., Żbik Nasielsk przywiózł jeden punkt.
Pierwsza połowa meczu była spokojna, a sędzia tylko raz ukarał zawodnika żółtą kartką – w 35. minucie zasłużył
na nią zawodnik GKS Strzegowo.
Dopiero druga połowa meczu nabrała rozpędu, zwłaszcza kiedy w 58. minucie Piotr Jeż zdobył bramkę dla drużyny Żbika. Chwilę później drugi zawodnik GKS-u otrzymał żółtą kartkę. Od tego momentu przeciwnicy bardzo
zabiegali o wyrównanie meczu. W kolejnych minutach trenerzy obu składów przeprowadzili wymianę zawodników. W drużynie Żbika na murawę wyszedł Mateusz Śliwiński, zastępując Mateusza Paczkowskiego oraz Kuba
Żbikowski zastępując Piotra Jeża.
W 81. minucie meczu Maciej Warecki z GKS Strzegowo strzelił wyrównującego gola ustalając w ten sposób
ostateczny wynik na 1:1.
Obecnie Żbik Nasielsk znajduje się na siódmym miejscu w tabeli Ligi Okręgowej z 25 punktami, jednak różnice
pomiędzy wyżej uplasowaną konkurencją są dosłownie jednopunktowe.
Najbliższe dwa mecze, ostatnie w rundzie jesiennej, Żbik Nasielsk zagra wyjazdowo 3 listopada z KS CK Troszyn,
a 10 listopada, na własnym boisku, z Koroną Szydłowo.
Michał B.

Crossing

Finał Wieliszewskiego Crossingu – jesień już za nami.
Była to już ostatnia
w tym roku edycja
cyklu biegów (zima,
wiosna, lato, jesień).
W tym dniu, czyli 14
października, była
idealna pogoda do
biegania, było ciepło
i słonecznie - prawdziwa Złota Polska Jesień. Do pokonania zawodnicy
mieli ok. 10 km trasy, wiodącej przez wieliszewskie lasy, pełne naturalnych przeszkód. Wymagająca trasa nie przeszkodziła naszym biegaczom
w bezpiecznym dotarciu do mety i zajęciu bardzo dobrych lokat. Drużynowo zajęliśmy 4. miejsce w biegu. Nasz najlepszy biegacz, Adam Zalewski, wbiegł na metę jako 4. zawodnik po 38 minutach. Nie lada gratkę
mieli też nasi najmłodsi biegacze. Dla dzieci zostały przygotowane mini
dystanse: ok. 1200 m 11-15 lat, 800 m 7-10 lat, 400 m dla najmłodszych.
Wojtek Tracz 2 razy stawał na podium: w kolarstwie i w biegu na 1200
m. Po za nim w biegu wzięły udział: Ania Jankowska, Natalia Tracz, Maja
Pietras. Nasz najmłodszy zawodnik, Kacper Jankowski, wystartował na rowerze w kategorii do 6 lat, a jego tata, Kamil Jankowski, zajął 69. miejsce
na dystansie 20 km.
Jak zwykle organizatorzy biegu zadbali o każdy szczegół zawodów - było
crossowo, było słonecznie, jak zwykle była super atmosfera i pyszne jedzenie.

Kolarstwo 20 km:

Kamil Jankowski - 00:52:46
Marcin Krzewski – 00:56:22
Tomasz Czyż – 01:04:52

Bieg 10 km:

Adam Zalewski – 00:38:28
Radek Jankowski – 00:46:40
Krzysztof Kołodziejczyk – 00:49:43
Marcin Tracz – 00:50:04
Tomasz Pietras – 00:53:48
Agnieszka Jankowska – 00:55:29
Karolina Tracz – 00:55:50
Katarzyna Barańska – 00:57:34
Jolanta Rucińska – 01:10:03
Iwona Czyżewska – 01:10:03
Jarek Ruciński – 01:10:04

(ICz)

Brydż
Wyniki turnieju o Puchar Prezesa MLKS „Żbik”, 26.10.2018 r.:
1. Krzysztof Michnowski – Paweł Wróblewski		
65 pkt (67,71%)
2. Waldemar Gnatkowski – Stanisław Sotowicz
58 pkt (60,42%)
3. Mariusz Figurski – Marek Olbryś
		
56 pkt (58,33%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
55 pkt (57,28%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
49 pkt (51,04%)
6. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek			
45 pkt (46,88%)
7. Jacek Jeżółkowski – Marek Prusinowski		
37 pkt (38,54%)
8. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski		
37 pkt (38,54%)
9. Józef Dobrowolski – Kazimierz Kowalski 		
30 pkt (31,25%)
CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2. Piotr Kowalski						
121 pkt
Grzegorz Nowiński					
121 pkt
3.
Janusz Muzal						
110 pkt
4-5. Krzysztof Michnowski					
107 pkt
Janusz Wydra						
107 pkt
6.
Waldemar Gnatkowski					
94 pkt
7-8. Mariusz Figurski						
87 pkt
Robert Truszkowski					
87 pkt
9.
Zbigniew Michalski					
85 pkt
10-11. Kazimierz Kowalski					
79 pkt
Krzysztof Morawiecki					
79 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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PIŁKA NOŻNA

Deszcz bramek z Bieżuniem Nasielszczanie
mistrzami
makroregionu

Średnio co dziesięć minut nasielscy kibice oglądali strzelone bramki w meczu rozegranym w sobotę,
20 października br., na Stadionie
Miejskim w Nasielsku z drużyną
Wkra Bieżuń. Spotkanie, w którym
padło aż 9 bramek, zakończyło się
wynikiem 4:5 dla drużyny gości.

W niedzielę, 7 października 2018 roku, w hali widowiskowo-sportowej
Arena Legionowo odbył się Otwarty Puchar Makroregionu Wschodniego Oyama PFK w Kumite. Organizatorem był klub UKS Mazowieckie
Centrum Karate na czele z Sensei Dariuszem Kowalskim 3 dan. Zawody
odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Legionowo
i Starosty Legionowskiego.

Na murawę piłkarze Żbika Nasielsk
wyszli w specjalnie przygotowanych koszulkach z napisami „Witamy Mikołaja”. W ten symboliczny
sposób powitali na świecie niedawno narodzonego syna Rafała Załogi, trenera seniorskiej drużyny.
Pierwsza połowa meczu zaczęła się
żółtą kartką, którą w piątej minucie
został ukarany Piotr Jeż. Jednak już
w dziewiątej minucie pierwszego
gola strzelił Mateusz Bramowicz,
dzięki któremu Żbik Nasielsk objął
prowadzenie 1:0.

Jednak prowadzenie nasielskiej
drużyny cieszyło tylko przez kolejne 9 minut, gdyż padła wtedy
pierwsza bramka dla Wkry Bieżuń,
a Rafał Załoga otrzymał żółtą kartkę.
Być może chwilowa dekoncentracja i obecność niemal wszystkich
zawodników Żbika na stronie Wkry
Bieżuń, doprowadziła do tego, że
samotny piłkarz przeciwników,
Maciej Watkowski, wszedł w posiadanie piłki i błyskawicznie natarł
na bramkę gospodarzy. Co prawda
bramkarz Żbika, Sebastian Chmielewski, odważnie wyszedł przed
pole karne, a atakujący zawodnik
nawet się zawahał czy uda mu się
doprowadzić akcję do końca, to
jednak ominął bramkarza i posłał
piłkę w pustą bramkę.
Chwilę później drużyna Żbika była
blisko strzelenia gola z rzutu karnego, po czym, w wyniku szybkiego kontrataku, piłka znalazła się
dość blisko bramki gospodarzy. Tu
jednak skutecznie zadziałał Mikołaj
Adamski, który wybił piłkę. Niestety, za moment zawodnik Wkry Bieżuń, Paweł Skolmowski, strzelił gola
z dość dużej odległości. W tej części meczu żółtą kartką sędzia ukarał

Wystartowało ponad 130 zawodników z 14 klubów z całej Polski. Gościem
specjalnym zawodów był Sensei Ryszard Korczyński 4 dan, założyciel Legionowskiego Klubu Oyama Karate. Sędzią głównym był Shihan Witold
Choiński 6 dan (Białystok).
jeszcze Mariusza Chmielewskiego.
Ten jednak się szybko zrehabilitował i w 41. minucie zdobył gola dla
Żbika, ustalając wynik pierwszej połowy na 2:3 dla gości.
W drugiej połowie Marius z a C h m i e l e ws k i e go zastąpił Rafał
Milewski. W 52. minucie Sławomir Stańczak
został ukarany żółtą
kartką. W 60. minucie
doszło do zmiany zawodników w drużynie
Wkry, a w 68. minucie
jeden z zawodników tej
drużyny, Tomasz Rutecki, otrzymał żółtą
kartkę.
Chwilę po drugiej zmianie zawodników w drużynie Wkry,
okazję do strzelenia bramki wykorzystał w 72. minucie Filip Adamski, dzięki czemu wyrównał wynik
meczu. Radość nasielskich kibiców
i piłkarzy nie trwała jednak długo.

Dosłownie dwie minuty później, po
przejęciu piłki przez Wkrę, doszło
do faula pod bramką Żbika. Kibice
i piłkarze nie zgadzali się z sędzią,
że do faulu doszło w polu karnym.
Ten jednak podyktował rzut karny
gościom z Bieżunia i, dzięki temu,
Maciej Watkowski zdobył kolejną bramkę w tym spotkaniu. Kilka
minut później za nieczyste zagranie otrzymał on od sędziego żółtą
kartkę.
To nie był jednak koniec goli. Kolejną okazję do zdobycia bramki
przeciwnicy wykorzystali w 84. minucie. W 90. minucie sędzia ukarał
jeszcze dwóch zawodników Wkry
Bieżuń żółtymi kartkami. Ostatnie
„słowo” w tym meczu miał jednak Mateusz Rutkowski ze Żbika
Nasielsk, który w ostatniej minucie
doliczonego czasu gry strzelił gola
dla naszej drużyny. Tym sposobem
ostateczny wynik meczu został
ustalony na 5:4 dla Wkry Bieżuń.
Michał B.

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

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Makowianka
Maków Mazowiecki

13

32

10

2

1

43-10

2.

Nadnarwianka Pułtusk

13

29

9

2

2

49-12

3.

Kryształ Glinojeck

13

29

9

2

2

33-15

4.

Ostrovia Ostrów
Mazowiecka

13

28

9

1

3

38-17

5.

KS CK Troszyn

13

27

8

3

2

35-22

6.

Wkra Bieżuń

13

26

8

2

3

36-20

7.

Żbik Nasielsk

13

25

8

1

4

36-23

8.

Korona Szydłowo

13

20

6

2

5

29-27

9.

Iskra Krasne

13

16

5

1

7

30-29

10.

PAF Płońsk

13

15

4

3

6

25-27

11.

Sona Nowe Miasto

13

10

3

1

9

16-36

12.

Mazowsze Jednorożec

13

10

3

1

9

15-49

13.

GKS Strzegowo

13

9

2

3

8

11-45

14.

Tęcza Ojrzeń

13

8

2

2

9

17-38

15.

Wkra Sochocin

13

7

1

4

8

13-27

16.

Orzyc Chorzele

13

6

2

0

11

14-43

Źródło: www.90minut.pl

Nasielszczanie zdobyli dwa złote medale i jeden srebrny. Pierwsze miejsca
zajęli: Julia Pawlak w kategorii Juniorki Młodsze do 60 kg (12-14 lat) i Aleksander Skłucki w kategorii Junior Młodszy do 55 kg (12-14 lat), na drugim
miejscu znalazła się Zuzanna Białorucka w kategorii Juniorki Starsze do
60 kg (16-18 lat). Nasi zawodnicy nie pierwszy raz stają na podium Mistrzostw Polski, Pucharu Polski czy Mistrzostw Makroregionalnych. UKS

MCK Legionowo było reprezentowane przez 34 zawodników, wszyscy
byli dobrze przygotowani i reprezentowali wysokie umiejętności techniczne, dzięki czemu zdobyli 11 złotych, 7 srebrnych i 8 brązowych medali.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy. Dodatkowo, za pierwsze
miejsca, karty podarunkowe i słodki prezent ufundowany przez Cukiernię
„Ptyś” z Nasielska. Opiekę medyczną nad zawodami sprawowali: Ahmed
Jadou wraz z Renatą Jadou.
Aktualnie treningi karate w gminie Nasielsk odbywają się w pięciu miejscach: Przedszkolu Pod Fiołkami, Szkole Pod Fiołkami, Szkole Podstawowej nr 2 im. S. Starzyńskiego, Szkole Podstawowej w Budach Siennickich
i Szkole w Dębinkach.
Zawodnikom życzymy dalszych sukcesów, a wszystkich chętnych: dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy do wspólnych treningów. Dokładne informacje o dniach i godzinach zajęć znajdziecie Państwo na stronie
www.m-c-k.pl
Serdecznie gratulujemy medalistom i ich trenerom, OSU!
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w organizacji Otwartego Pucharu Makroregionu Wschodniego OYAMA PFK w Kumite, Legionowo
2018 partnerom: ProReh – Centrum Fizjoterapii, Masażu i Rehabilitacji,
Hello Dieta Catering dietetyczny, LKS LOTOS/ LKSW TAJFUN, Butik Molly,
Cukiernia „Ptyś” i Timbud Team.
OSU!
H.S.

