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UFO  
nad Nasielskiem?
W ogólnopolskich mediach w ostatnich dniach pojawiła się informacja na temat UFO, które miało rzekomo 
latać nad Nasielskiem. Z tego też powodu w Poświętnem koło Płońska, w sobotę, 16 marca br., odbyła się kon-
ferencja na ten temat. Zorganizowali ją: znany ufolog z Wrocławia, Janusz Zagórski reprezentujący Centrum 
Monitoringu UFO Telewizji NTV oraz Rafał Nowicki z Alarm UFO. Przybyło tam wiele osób, które w ostatnim 
czasie widziały dziwne zjawiska na niebie w okolicach Nasielska oraz Płońska. Co to było dokładnie i czy mo-
gło to być faktycznie UFO? 

Na ten temat rozmawialiśmy z badaczem takich zjawisk, politologiem i dziennikarzem Januszem Zagórskim. 
Przy tej okazji wspomniał, skąd wzięło się jego zainteresowanie UFO, które rozpoczęło się w latach 90. XX w. 
Wtedy to, żona zaprowadziła go we Wrocławiu na spotkanie dotyczące życia 
w kosmosie.

NA SYGNALE

Ranił żonę siekierą

W poniedziałek, 18 marca r., ok. godz. 20.00 w jednym z domów jed-
norodzinnych przy ul. Poniatowskiego w Nasielsku doszło do awantury 
domowej pomiędzy małżonkami. Interweniowała nasielska policja, któ-
rą, podobnie jak karetkę pogotowia, na miejsce zdarzenia 
wezwali członkowie rodziny. 

Grand prix dla Liry

str. 9
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.00.

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

Z UM

Dofinansowanie do utylizacji 
azbestu w 2019 roku 
Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowa-
nie przedsięwzięć z dziedziny ochrony ziemi w ramach programu 
OZ-1 „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu województwa mazowieckiego”. 

Wnioski o dofinansowanie można składać od 4 marca 2019 roku. 
Niestety zmieniły się zasady dofinansowania i nie będzie ono wy-
nosiło 80% jak w roku ubiegłym, a do 50 % dofinansowania w roku 
obecnym.

Wobec powyższego dopłatę w wysokości minimum 50% będzie 
musiał ponieść każdy właściciel nieruchomości, który występuje 
o dofinansowanie. Nie wiemy, jaki będzie koszt usługi odbioru, czy 
usługi demontażu i odbioru, gdyż firmę wykonującą usługę, wyłoni-
my w terminie późniejszym w oparciu o przepisy prawa zamówień 
publicznych. 

Dla orientacji – w ubiegłym roku wynosiły one ok. 300 zł za od-
biór tony azbestu, natomiast z demontażem ok. 500 zł. Do wyliczeń 
przyjmujemy, że 1m2  to waga ok. 15 kg. 

Przypominamy, że demontaż azbestu z dachu należy zgłosić do Wy-
działu Architektury i Budownictwa, który mieści się w Urzędzie Miej-
skim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (parter, pokój nr 18).

Informujemy, że w przypadku wymiany dachu, to po demontażu 
azbestu beneficjent musi w 100% ponieść koszty pokrycia nowym 
materiałem. Zgodnie z krajowymi przepisami w tym zakresie, wszyst-
kie wyroby z azbestu muszą zostać zutylizowane do 2032 roku. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Złóż PIT 
w urzędzie
Informujemy, że zeznania podatkowe za 2018 rok, będzie można zło-
żyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (punkt 
zeznań podatkowych za 2018 rok – sala nr 112 I piętro) zgodnie z po-
niższym harmonogramem:

01.04.2019 r. – poniedziałek godz. 8.00 – 10.00
15.04.2019 r. – poniedziałek godz. 8.00 – 10.00
29.04.2019 r. – poniedziałek 8.00 – 10.00

SZKOLENIE
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne Te-
renowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zaprasza na szkolenie  
pt. Zasady udzielania płatności bezpośrednich w 2019 r. Odbędzie 
się ono w środę, 27.03.2019 r., godz. 10.00 w sali konferencyjnej UM  
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.

Wykładowcy: pracownicy MODR Warszawa.

Dyrektor SPZOZ w Nasielsku  
ul. Sportowa 2

informuje, że dla naszych pacjentów
została już uruchomiona.  

Rejestracja Internetowa
Zapisu do lekarza POZ  

można dokonać  
poprzez stronę  

www.zoz.nasielsk.pl

Z GMINY

Wybory sołtysów 

Zbliża się koniec czteroletniej kadencji sołtysów i rad sołeckich. Na naj-
bliższej V sesji Rady Miejskiej w Nasielsku otrzymają oni oficjalne podzię-
kowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności w kadencji 2015-2019.

Obecnie Wydział Administracji Urzędu Miejskiego w Nasielsku pracuje 
nad przygotowaniem grafiku przeprowadzenia wyborów w sołectwach. 
Zważywszy na liczbę 65 sołectw, co jest niemal rekordową ilością w skali 
kraju, mogą one zostać przeprowadzone w terminie od początku kwietnia 
do końca czerwca. Na ogół sołtysi proponują do przeprowadzenia takich 
wyborów godziny popołudniowe w dniach powszednich.

Sołtys i rada sołecka to jednostki pomocnicze gminy. W wyborach nie 
można ubiegać się jednocześnie o stanowisko sołtysa i członka rady so-
łeckiej, a głosować może każdy pełnoletni mieszkaniec danej miejscowo-
ści. Nad przebiegiem wyborów czuwa wybrana na zebraniu komisja, która 
przyjmuje ustne zgłoszenia kandydatów, przeprowadza wybory, podaje 
wyniki i sporządza protokoły.

Na zebraniach sołeckich przeprowadzone zostaną również konsulta-
cje społeczne w sprawie statutów sołectw. Ich celem jest zebranie opinii  
i uwag na temat treści zapisów projektów statutów. W czasie zebrań miesz-
kańcy będą mogli wyrazić w formie ustnej opinie i złożyć uwagi. Projekty 
statutów udostępnione zostaną do publicznego wglądu u sołtysów po-
szczególnych sołectw i podczas zebrań wiejskich mających na celu wy-
łonienie organów sołectwa.

Michał B.
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Radni Rady Miejskiej w Nasielsku 2018 – 2023 

Dariusz Kordowski
Dlaczego zdecydował się Pan 
wystartować w wyborach 
samorządowych? Czy ma Pan 
jakieś doświadczenie w pracy 
w organach samorządu lokal-
nego bądź pracy społecznej?
 – Byłem radnym Rady Miejskiej 
w Nasielsku w poprzedniej ka-
dencji (2014 – 2018), ponieważ 
nie udało mi się doprowadzić do 
końca wszystkiego co zaplano-
wałem, dlatego ponownie ubie-
gałem się o mandat radnego. Po prostu chciałem kontynuować swoje 
działania na rzecz gminy i lokalnej społeczności, ponieważ jest jeszcze 
wiele do zrobienia. W obecnej kadencji zostałem wybrany wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej, co niesie ze sobą więcej obowiązków, od-
powiedzialności i zaangażowania w pracę na rzecz naszego samorządu. 
Jestem reprezentantem całej Rady Miejskiej podczas różnych uroczy-
stości, wydarzeń, działań, to dla mnie nowe doświadczenie. 

Poza pracą w samorządzie lokalnym trenuję młodych zawodników 
w klubie sportowym Żbik Nasielsk roczniki 2005 i 2006. Angażuję się 
także w różne działania społeczne, takie jak akcje charytatywne na 
rzecz potrzebujących mieszkańców naszej gminy, czy też protest prze-
ciwko powstaniu wysypiska w Jaskółowie. 

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania 
w naszej gminie w obecnej kadencji Rady Miejskiej?
 – Moim zdaniem najważniejsza jest rewitalizacja obu parków znajdu-
jących się w naszym mieście, rozbudowa stadionu miejskiego i Na-
sielskiego Ośrodka Kultury. Do tego budowa infrastruktury sportowej 
łącznie z lodowiskiem oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy każdej 
szkole w naszej gminie. Należy poprawić także stan dróg w całej gminie, 
w tym główne szlaki komunikacyjne jak: Dębowa Przechodnia, Łączna. 
Niezwykle ważne jest też podjęcie działań na rzecz poprawy estetyki 
naszego miasta i jego infrastruktury. Żeby nie odstraszało, a przyciągało 
ludzi, a co za tym idzie, żeby przybywało inwestorów, oczywiście nie-
uciążliwych dla ludzi i dla środowiska.

Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborcze-
go? (niezbędne inwestycje, projekty, zmiany, działania)
 – W moim okręgu wyborczym konieczne jest dokończenie budowy 
kanalizacji w ulicy Słonecznej wraz z tymi odcinkami, które nie były 
wstępnie uwzględnione w projekcie. Jak również budowa wodociągu 
w tej ulicy. Ponadto rozbudowa stadionu miejskiego i budowa ulic: Dę-
bowej, Prostej, Krętej i Cichej. Głównym moim celem jest rewitalizacja 
ulicy Sportowej i bloków znajdujących się przy tej ulicy.

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy?
 – Gmina Nasielsk jest duża i posiada ogromne walory krajobrazowe. 
Jest dużo miejsc, które warto odwiedzić, ale brakuje ścieżek rowero-
wych. Uważam, że najmocniejszą stroną naszej gminy są mieszkańcy, 
którzy potrafią się jednoczyć i współpracować w imię ważnej sprawy. 
Tak było np. podczas akcji „Gramy dla Wiktora”. Naszym atutem jest 
też niewielka odległość od Warszawy i dobre z nią połączenia komu-
nikacyjne. Ponadto ogromny potencjał turystyczny dla naszych miesz-
kańców i gości ma rzeka Wkra. To jest tym bardziej warte uwagi, że do 
gminy należą działki leżące nad brzegiem tej rzeki. 

Niestety zostaliśmy parę lat do tyłu za okolicznymi gminami w kwestii 
infrastruktury, nie tylko drogowej, sportowej, ale także publicznej i to jest 
słaba strona naszej gminy. 

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, 
rodzina, zainteresowania, itp.)
 – Od urodzenia mieszkam w Nasielsku. Mam wykształcenie średnie, 
pracuję w firmie Elektro-Plast. Mam żonę Annę i syna Jakuba. Lubię 
sport, szczególnie piłkę nożną, siatkówkę i jazdę na rowerze. Chętnie 
czytam dobre książki. 

POWIAT

Zamieszanie w Zarządzie
W  c z w a r t e k ,  1 4  m a r c a  b r . , 
w budynku Starostwa Powiato-
wego w Nowym Dworze Mazo-
wieckim odbyła się V sesja Rady 
Powiatu. Została zwołana na wnio-
sek zarządu powiatu nowodwor-
skiego, a uczestniczyło w niej  
14 z 19 radnych. 

Po rozpoczęciu obrad Krzysztof 
Kapusta, starosta nowodworski, po-
informował obecnych, że w związ-
ku z wpłynięciem w godzinach 
popołudniowych dnia poprzed-
niego pisma radnego Radosława 
Kasiaka o rezygnacji z pracy w Za-
rządzie Powiatu Nowodworskiego, 
chciałby do porządku obrad włą-

czyć dwa projekty uchwał. Pierw-
szy dotyczył przyjęcia rezygnacji 
z funkcji członka zarządu, a drugi 
powołania nowego członka zarzą-
du. Starosta od razu w kilku słowach 
przedstawił radnym kandydata na 
członka zarządu – Bernarda Dariu-
sza Muchę, samorządowca i wielo-
letniego burmistrza Nasielska. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Zdzisław Szmytkowski zapropono-
wał, aby te dwie uchwały związane 
ze zmianą w zarządzie podjąć na 
początku posiedzenia, a następnie 
przystąpić do pracy zgodnie zapla-
nowanym wcześniej porządkiem. 
Natomiast radny Zbigniew Nieza-
bitowski, sugerował, żeby proce-
dować je na końcu zaplanowanego 
wcześniej bloku uchwał. Wtórował 
mu radny Marcin Manowski, który 
chciał lepiej zapoznać się z uchwa-
łą o rezygnacji radnego Kasiaka. 
Ostatecznie wniosek o przyjęcie 
zmian w porządku obrad został 
przyjęty dziewięcioma głosami. 
Przed głosowaniem w sprawie re-

zygnacji z funkcji członka zarządu 
przewodniczący Zbigniew Szmyt-
kowski odczytał pismo radnego 
Kasiaka, w którym jako powód 
rezygnacji podał bardzo ważne 
powody osobiste. Obecni na se-
sji radni przyjęli tę uchwałę jedno-
głośnie. 

Następnie przewodniczący Rady 
Powiatu poinformował, że przed 
kolejną uchwałą należy powołać 
komisję skrutacyjną. Jednak w tym 
momencie salę obrad opuściło 
pięcioro radnych: Anna Maliszew-
ska, Elżbieta Kapałka, Zbigniew Nie-
zabitowski, Anna Małecka i Marcin 
Manowski. Po ich wyjściu na sali 

obrad pozostało 9 radnych, za-
brakło więc quorum, czyli więk-
szości radnych, która mogłaby 
podejmować uchwały, w związku 
z czym przewodniczący Rady Po-

wiatu zarządził 10 minut przerwy. 
Po niej nadal brakowało quorum, 
więc przewodniczący zdecydował 
o zaprotokołowaniu nieobecno-
ści radnych, którzy opuścili obrady 

i udzielił głosu mieszkańcom przy-
byłym na sesję. 

Kolejna, VI sesja Rady Powia-
tu odbyła się w poniedzia łek,  
18 marca br., która również zwo-
łana została na wniosek zarządu. 
Tym razem uczestniczyło w niej 17 
radnych. Na początku obrad staro-
sta nowodworski zgłosił przewod-
niczącemu Rady Powiatu prośbę 
o wycofanie z porządku obrad 
dwóch projektów uchwał – je-
den dotyczył przyjęcia rezygnacji 
z członka zarządu, zaś drugi wy-
boru etatowego członka zarządu. 
Radni przyjęli porządek obrad po 
zmianach. 

Uchylono uchwałę z poprzed-
niej sesji dotyczącą przyjęcia 
rezygnacji radnego Kasiaka 
z funkcji członka zarządu. Sta-
rosta wyjaśnił, że radny Kasiak, 
15 marca br., wystąpił z prośbą 
o wycofanie jego wcześniejszej 
rezygnacji. W dalszej część ob-
rad Rada Powiatu przyjęła m.in.: 
uchwał y dotyczące zmian 
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Powiatu Nowodwor-
skiego oraz zmianę uchwały 
budżetowej powiatu na 2019 r. 
Ponadto przyjęto także uchwa-

łę dotyczącą zadań, na które prze-
znacza się środki PFRON i powołania 
Rady Społecznej Nowodworskiego 
Centrum Medycznego w Nowym 

Dworze Maz. W ostatnim punkcie 
posiedzenia – interpelacjach rad-
nych, dyskutowano na temat nie-
udanej próby zmiany składu zarządu 
powiatu nowodworskiego. 

(red.)

FOTOOBSERWATOR
Powstaje chodnik przy ulicy Polnej. Będzie on służył mieszkańcom, a przede wszystkim uczniom uczęsz-
czającym do Szkoły Podstawowej nr 2. Chodnik budowany jest od wysokości skrzyżowania ul. Tuwima  
z ul. Szkolną. Dodatkowo wykonane zostanie przejście dla pieszych przy stacji kontroli pojazdów zlokalizowa-
nej przy ul. Polnej 18.

(e)
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R E K L A M A

KRONIKA OSP
8 marca ok. godz. 15.00 do straży wpłynęło zgłoszenie dotyczące po-
żaru budynku w Kątnych. Jak się okazało właściciel domu wyrzucił po-
piół w pobliżu domu na stertę śmieci. Te zajęły się ogniem, a w związku 
z silnie wiejącym tego dnia wiatrem, ogień przedostał się na zewnętrzną 
ścianę domu. Do czasu przyjazdu straży pożarnej mieszkaniec próbo-
wał ugasić sam pożar. Ale dopiero strażakom udało się zatrzymać pło-
mienie, w wyniku czego nadpalona została tylko jedna strona budynku 
oraz część dachu. Jak informuje mł. bryg. mgr Tomasz Wołoszyn, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, 
na miejscu pracowało 8 jednostek straży pożarnej, w tym OSP Jackowo, 
OSP Nasielsk, OSP Cieksyn, WSP Pomiechówek i 4x JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki. Ugaszenie pożaru trwało ok. 1,5 h.

9 marca o godz. 18.00 wpłynęło zgłoszenie dotyczące zderzenia sa-
mochodu dostawczego z sarną. Na miejscu zdarzenia, po przyjeździe 
jednostki OSP Nasielsk, faktycznie w rowie znajdował się pojazd. Nigdzie 
jednak w pobliżu nie znajdowała się potrącona sarna. Jak informuje mł. 
bryg. mgr Tomasz Wołoszyn, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP 
w Nowym Dworze Mazowieckim, na miejscu zdarzenia pracowały jed-
nostki: OSP Krzyczki-Pieniążki, OSP Nasielsk oraz JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki. Dodatkowo wezwany został Zespół Ratownictwa Medycznego 
z Nasielska. Kierowca nie odniósł jednak żadnych poważnych obrażeń  
i nie został w związku z tym przetransportowany do szpitala.

16 marca o godz. 15.00 strażacy otrzymali wezwanie do Popowa Bo-
rowego, gdzie płonął pustostan. Z informacji, które podaje mł. bryg. mgr 
Tomasz Wołoszyn, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Nowym 

Dworze Mazowieckim, wynika że na miejscu zdarzenia, w momencie 
przyjazdu jednostki straży pożarnej, obecny był właściciel drewniane-
go budynku, który zapewniał, że na terenie nieruchomości nie znajdo-
wał się żaden człowiek. Budynek był odłączony od prądu. Pożar został 
ugaszony trzema prądami wody. W akcji brało udział 25 strażaków z OSP 
Nuna, OSP Nasielsk, JRG Nowy Dwór Maz. W wyniku pożaru spłonął dach 
i strop budynku.

Z POLICJI

Włamanie w Andzinie
Jak ustaliła nasielska policja, najprawdopodobniej w okresie od 9 do 16 marca 
br., miało miejsce włamanie z kradzieżą do barakowozu w Andzinie. Skradziono 
kuchenkę gazową, a pokrzywdzony oszacował straty na ok. 400 zł. Szymon 
Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim informuje, że obecnie jest prowadzone postępowanie w tej 
sprawie. Jednocześnie policjanci zwracają się do osób, które mogły być świad-
kami tego zdarzenia, z prośbą o kontakt z nasielskim komisariatem.

Włamali się do hydroforni
Z ustaleń, jakich dokonała nasielska policja, w cieksyńskiej hydroforni doszło 
do włamania z kradzieżą w okresie od 1 do 16 marca br. Skradziono narzędzia 
ogrodowe i przedłużacz elektryczny. Jak informuje Szymon Koźniewski, ofi-
cer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowy Dworze Mazowiec-
kim, pokrzywdzony oszacował straty na ponad 100 zł. Aktualnie prowadzone 
jest postępowanie w tej sprawie. Jednocześnie policjanci zwracają się do osób, 
które mogły być świadkami tego zdarzenia, z prośbą o kontakt z nasielskim 
komisariatem.

(e)

NA SYGNALE

Ranił żonę siekierą

Z PKP

Zablokowana trasa
Jak informuje Karol Jakubowski, z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w niedzielę,  
10 marca br., doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej na 30-kilometrowym odcinku w okolicach Nasielska. 
To spowodowało duże utrudnienia dla pasażerów zarówno PKP oraz Kolei Mazowieckich.

 – W dniu 10 marca br. wystąpiło czterokrotne zakłócenie eksploatacji sieci trakcyjnej, skutkujące trwa-
łym jej uszkodzeniem, powodującym brak możliwości jazdy pociągów prowadzonych trakcją elektryczną. 
W trzech przypadkach zakłócenie eksploatacji sieci trakcyjnej dotyczyło pociągów przewoźnika innego, 
niż „Koleje Mazowieckie – KM”, w jednym przypadku dotyczyło pociągu KM nr 93657 rel. Warszawa 
Lotnisko Chopina – Modlin. Zakłócenie to nastąpiło w rejonie szlaku Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin – 
mówi Donata Nowakowska, rzecznik prasowy Kolei Mazowieckich. Jej wypowiedź uzupełnia rzecznik PKP, 
który zauważa, że pantograf pociągu zerwał elementy sieci trakcyjnej nad dwoma torami, co zatrzymało 
ruch w obu kierunkach (zarówno w kierunku Działdowa, jak i Warszawy). Już wiadomo, że bezpośrednią 
przyczyną był „obcy” metalowy element zawieszony na sieci trakcyjnej.

Konsekwencją tych zdarzeń było całkowite wyłączenie, o godz. 14.00, możliwości jazdy pociągów po obu 
torach na odcinku Świercze – Nowy Dwór Mazowiecki. Na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki – Gąsocin 
spółka „Koleje Mazowieckie – KM” zorganizowała komunikację zastępczą. Ponadto podróżni udający się na 
Lotnisko w Modlinie mogli sko-
rzystać z taksówek na koszt KM.

 – Wprowadzono zastępczą ko-
munikację autobusową. Urucho-
miono lokomotywy spalinowe, 
które przeciągały składy przez 
odcinek, na którym odbywała się 
naprawa uszkodzonej sieci. O go-
dzinie 22:00 wznowiono ruch po 
jednym torze przy wykorzystaniu 
trakcji elektrycznej. Następnego 
dnia o godzinie 4:15 służby tech-
niczne PLK zakończyły naprawę 
i wznowiły ruch po drugim to-
rze na odcinku Nasielsk – Świer-
cze (trasa Warszawa – Gdańsk). 
Przywrócono rozkładową jazdę 
pociągów – relacjonuje Karol Ja-
kubowski, rzecznik prasowy  PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

E.G.

W poniedziałek, 18 marca r., ok. 
godz. 20.00 w jednym z domów 
jednorodzinnych przy ul. Ponia-
towskiego w Nasielsku doszło do 
awantury domowej pomiędzy 
małżonkami. Interweniowała na-
sielska policja, którą, podobnie jak 
karetkę pogotowia, wezwali człon-
kowie rodziny. 

Jak udało się ustalić naszej redakcji, 
kobieta, która najprawdopodobniej 
nie pierwszy już raz była nękana 
przez swojego męża, postano-
wiła wyjechać do rodziny. Kiedy 
wróciła i chciała wejść do domu, 
zdenerwowany małżonek, będący 
w środku, rzucił siekierą w kierun-
ku drzwi wejściowych, za którymi 
kobieta stała. 

Jak informuje Szymon 
Koźniewski, oficer pra-
s o w y  K o m e n d a n -
ta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, w drzwiach 
wejściowych była szyb-
ka, w którą trafił siekie-
rą 60-letni mężczyzna. 
Kobieta,  w wieku 52 
lat,  która sta ła tuż za 
drzwiami, została ude-
rzona ostrzem siekiery. 
W związku z odniesio-
nymi obrażeniami zo-
stała przetransportowana 
do szpitala. 

Na miejscu zdarzenia 
pojawiły się także jed-
nostki straży pożarnej, 
ponieważ mężczyzna 

zabarykadował się i nie chciał opu-
ścić swojego domu. Ostatecznie 
policja dostała się do środka, ujęła 
napastnika ok. godz. 21.00, który 
przewieziony został do Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Dwo-
rze Maz. Jak się okazało 60-latek 
był trzeźwy. 

Teraz o jego dalszych losach zade-
cyduje sąd. Nie mniej jednak, jak in-
formuje oficer prasowy, napastnik na 
pewno będzie odpowiadał za znęca-
nie się nad żoną (KK art.207 par.1).

(e)
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Z PKP

Remont na kolei  
i utrudnienia dla podróżnych 
Rozpoczęła się przebu-
dowa peronów kole-
jowych na stacji Nowy 
D wó r  M a z o w i e c k i . 
W związku z tym pasa-
żerowie muszą liczyć 
się z utrudnieniami i, 
we d ł ug  z ap owi e d z i 
przewoźników, z czę-
stymi zmianami w roz-
kładzie jazdy. 

Przebudowa peronów, 
poprzez ich wydłuże-
nie o 100 metrów, ma 
umożliwić zatrzymy-
wanie się w Nowym 
Dworze Maz. wszystkich pociągów dalekobieżnych. Obecna długość jednego peronu wynosi 200 metrów. 
Ponadto, w ramach inwestycji, mają powstać nowe wejścia na perony. Dodatkowo zamontowane zostaną ścież-
ki i ostrzegawcze pasy dotykowe, które zapewnią dostępność stacji dla osób słabowidzących i niedowidzących. 
Komfort podróżnym ma zapewnić też nowa nawierzchnia antypoślizgowa, montaż LED-owego oświetlenia 
i dodatkowych ławek.

Przed wyruszeniem w podróż warto zapoznać się ze zmianami w rozkładzie jazdy. Aktualny rozkład, wpro-
wadzony 10 marca, obowiązuje do 21 marca. Kolejne zmiany pojawią się w dniach 22-25 marca, a następnie  
od 26 do 31 marca. Wartość remontu wyniesie 3,7 mln zł, a środki pochodzić będą z budżetu spółki PKP PKL.

Michał B.  
za: www.rynek-kolejowy.pl.

KONKURS

Głosujmy na projekt 
Kowalskich!
Gospodarstwo Krzysztofa Kowalskiego z Winnik bierze udział w mię-
dzynarodowym konkursie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) 
„Rural Inspiration Awards”, którego celem jest wyróżnienie inicjatyw, 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Konkurs odbywa się w pięciu kategoriach:

1.Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw 
leśnych lub innych – włączając modernizację gospodarstw, promocję 
łańcucha żywnościowego i dywersyfikację gospodarstw.

2.Środowisko i działania na rzecz klimatu ze szczególnym uwzględ-
nieniem efektywności zasobów, biogospodarki i ochrony ekosystemu.

3.Rewitalizacja wsi ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych 
wiosek, usług na wsi oraz technologii informacyjnych i telekomuni-
kacyjnych (ICT).

4.Włączenie społeczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
związanych z odnową pokoleniową, wyludnieniem obszarów wie-
jskich, a także wsparciem młodzieży.

5.LEADER - inspirujące wykorzystanie oddolnego podejścia LEADER.

Pokazują one jak obszary wiejskie w Europie stają się bardziej konku-
rencyjne, jak zmieniają się w sposób zrównoważony i jak wyrównują 
różnice w rozwoju. 

Spośród 176 zgłoszeń przekazanych przez krajowe sieci obszarów wiej-
skich państw członkowskich UE, komisja konkursowa ENRD wybrała  
25 projektów (z 11 krajów, m.in. z Hiszpanii, Szwecji, Finlandii, Irlandii, 
Belgii, Francji), które biorą udział w głosowaniu internetowym. 

Wśród nominowanych projektów znajdują się dwa z Polski, jed-
nym z nich jest projekt Krzysztofa Kowalskiego pod tytułem „Agri-
-environment-climate support for sustainable agriculture” (Rozwój 
gospodarstwa z wykorzystaniem środków Programu rolno-środowi-
skowo-klimatycznego), który startuje w kategorii środowisko i działania 
na rzecz klimatu.

W kolejnym etapie komisja ekspercka wybierze jeden zwycięski 
projekt w każdej z pięciu kategorii z listy nominowanych projektów. 
Zwycięzcy, po jednym z każdej kategorii oraz jeden projekt wybra-
ny w głosowaniu internetowym, zostaną ogłoszeni podczas ceremo-
nii wręczenia nagród, która odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. w Brukseli 
w ramach konferencji sieciującej NetworX-Inspiring Rural Europe or-
ganizowanej z okazji 10-lecia działalności Europejskiej Sieci na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przypomnijmy, że rodzinne gospodarstwo państwa Kowalskich słynie 
z uprawy lnu i rzepaku, tłoczenia różnych olejów na zimno, a także 
hodowli świń polskiej rasy złotnicka biała. A wytwarzane tu produkty  
od wielu lat zdobywają nagrody w prestiżowych konkursach (Laur 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Złoty Medal Targów Pola-
gra Food). W ubiegłym roku K. Kowalski otrzymał Nagrodę Rolnika 
Roku Morza Bałtyckiego 2018 i Wicemistrza Agroliga 2018. 

Do 11 kwietnia br. do godziny 12.00 możemy oddać głos na Go-
spodarst wo Produkcyjno Handlowo Usł ugowe „Kowalsk i ”  
pod linkiem  http://ksow.pl/news/entry/14227-oddaj-swoj-glos-na-
projekt-z-polski-przedstaw.html

Zachęcamy do głosowania!
(red.) za: www.ksow.pl

NASZE SPRAWY

Kolejny atak na radnego
Dawid Domała to postać 
dobrze znana w naszej 
gminie. Jest organizato-
rem wielu wydarzeń kul-
turalnych dla młodzieży, 
wspiera osoby potrzebu-
jące oraz działa na rzecz 
lokalnej społeczności . 
Pomysłodawca wielu ak-
cji charytatywnych dla 
mieszkańców naszej gmi-
ny oraz zbiórki darów dla 
Domu Dziecka w Choto-
mowie. Tegoroczny Szef 
Sztabu WOŚP w Nasielsku. 
Jest także wokalistą ze-
społu Raggabarabanda, z którym 
grywa koncerty w całym kraju. Od 
listopada 2018 r. jest radnym nasiel-
skiej Rady Miejskiej, do której star-
tował z własnego jednoosobowego 
Komitetu Wyborczego. 

Od kiedy pan Dawid zasilił szeregi 
Rady Miejskiej w Nasielsku napo-
tkał na zaskakująco agresywne za-
chowania pod swoim adresem. 

Najpierw w nocy z 3 na 4 grudnia 
2018 roku na parkingu osiedlo-
wym przy ul. Warszawskiej (przed 
blokiem 41/49D) ktoś porysował 
mu karoserię niemal całego auta. 
Prócz zwykłych bohomazów na 
bocznych drzwiach widniał napis 
„RADNY”. Koszt naprawy samo-
chodu wyniósł wtedy prawie 14 
000 zł. Sprawa została zgłoszona 
na policję, jednak sprawcy nie od-
naleziono i została umorzona. 

Minęło kilka miesięcy, w trakcie 
których radny Domała brał udział 
w pracach Rady i podjął kilka inicja-
tyw dotyczących bezpieczeństwa 
dzieci i pieszych przy nasielskim 
przedszkolu. Ponadto z wielkim 
rozmachem zorganizował akcję 

charytatywną „Gramy dla Wikto-
ra”. Czym prawdopodobnie znowu 
zdenerwował tajemniczego „wiel-
biciela”, który podobnie jak po-
przednim razem działając w nocy 
z 8 na 9 marca 2019 zniszczył mu 
drugi samochód. Tym autem na co 
dzień porusza się żona pana Dawi-
da. Działający z wyjątkową perfi-
dią wandal posunął się o krok dalej 
i oszpecił pojazd umieszczając na 
nim wulgarne i obrażające napisy. 
Sprawa także trafiła na komisariat 
policji w Nasielsku. Jednak na chwi-
lę obecną sprawcy nie wykryto, ale 
jest ona nadal w toku. 

– Będę ogromnie wdzięczny za 
pomoc w odnalezieniu sprawcy 
zniszczeń moich aut. Każdy trop 
jest dla mnie ważny. Obawiam się 
tego, co może się jeszcze zdarzyć, 
najwyraźniej ten człowiek z jakie-
goś powodu mnie nienawidzi. Sa-
mochód to środek transportu nie 
tylko dla mnie, wożę nim moją 5 
lenią córkę, a za chwilę na świe-
cie pojawi się nasze drugie dziec-
ko – mówi radny Dawid Domała. 
– Nasze samochody parkowali-
śmy pod blokiem 41/49D przy ul. 

Warszawskiej od prawie 8 lat. Ni-
gdy nic podobnego mnie nie spo-
tkało. Problemy zaczęły się od 
momentu, gdy zostałem radnym 
Rady Miejskiej w Nasielsku. Wy-
daje mi, że to może być powód 
ataków na moją osobę. Po ostat-
nim zajściu obawiam się o bezpie-
czeństwo swoje i swojej rodziny, 
dlatego bardzo proszę o kontakt 
wszystkich, którzy w jakiś sposób 
mogą mi pomóc w wyjaśnieniu tej 
bulwersującej sprawy. Pomocne 
informacje można zgłaszać na ko-
misariat policji w Nasielsku lub bez-
pośrednio do mnie – dodaje.

Pan Domała zawsze starał się po-
magać innym dlatego internauci 
z własnej inicjatywy zorganizowali 
zbiórkę pieniędzy na stronie www.
zrzutka.pl, która ma na celu pomóc 
mu finansowo w naprawie uszko-
dzeń. Pomóżmy znaleźć wandali, 
którym wydaje się, że są zabawni 
i bezkarni, a swoim zachowaniem 
próbują zastraszyć innych. Trzeba 
ich powstrzymać zanim z zemsty 
lub głupiej zazdrości zrobią komuś 
krzywdę. Nie wolno tolerować ta-
kich zachowań!

(red.)



6 Życie Nasielska nr 7 (523); 22.03.–4.04.2019KULTURA

WARTO PRZECZYTAĆ

Autobiagrafia…?
Katarzyna Michalak, to autorka książek, 
o którą czytelniczki Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej pytają najczęściej. Gdy któraś 
z jej powieści trafi na półkę, znika tak szybko, 
jak przysłowiowe świeże bułeczki.

Gdybyśmy w Bibliotece prowadzili statystyki, 
które książki są najczęściej wybierane, z pew-
nością na podium byłaby pani Michalak. Skąd 
się bierze to zamiłowanie do twórczości autor-
ki? Pisze ona powieści, które szybko się czy-
ta, zazwyczaj opowiadają historię o zwykłej 
dziewczynie i „księciu z bajki”, a na dodatek 
mają piękne okładki.

Jej książki są zbyt bajkowe, aby były prawdziwe, a jednak czytane są z wielkim 
zapałem. Tym razem na warsztat wzięłam najnowszą książkę Michalak – Pisar-
kę. To jej pierwszy tom autorskiej serii, która może być autobiografią autorki, ale 
równie dobrze wcale nie musi nią być. Z jednej strony wynika to właśnie z po-
wieści, zaś z drugiej – niczego nie wiemy na pewno. Pisarka opowiada historię 
dwójki uczniów, którzy rozpoczynają naukę w pobliskiej szkole. Są sąsiadami. 
Weronika to grzeczna dziewczynka, która ma same piątki i jest wzorem do 
naśladowania, zaś jej matka to szanowana pani Prokurator, a ojciec został Mili-
cjantem. Wiktor to najmniejszy chłopiec z całej grupy, dlatego rówieśnicy mu 
dokuczają. Co łączy tę dwójkę młodocianych przyjaciół? 

Ojciec Wiktora bije chłopca, a ten zaczyna sprawiać problemy. Rodzice We-
roniki są przeciwni każe cielesnej, uważają jednak, że każde dziecko powinno 
ponieść karę, jeżeli na nią zasłużyło, np. gdy przyniosło czwórkę z matematy-
ki zamiast piątki, więc dziewczynka w takiej sytuacji godzinę po lekcjach musi 
klęczeć na grochu z rękami podniesionymi do góry. Wiktora i Weronikę łączy 
przemoc, której doświadczają od najbliższych im osób.

Z pomocą przychodzi babcia dziewczynki, która zabiera ją do siebie na wieś. 
Tam Weronika odżywa, jednak nie ma już kontaktu ze swoim najlepszym 
przyjacielem, Wiktorem.

Po śmierci babci, dziewczyna musi wrócić do matki i jej konkubenta (gdyż 
w tym czasie jej rodzice już się rozwiedli), którzy piją na umór. Gdy „ojczym” 
zaczyna ją molestować, ta ucieka i mówi o wszystkim matce.

W tym miejscu rozpoczyna się dramat szesnastolatki – zostaje wyrzucona 
z domu, bez pieniędzy i pracy. W gazecie jednak znajduje ogłoszenie, w któ-
rym, w zamian za mieszkanie, miałaby się opiekować końmi, a że dziewczyna 
kocha zwierzęta i w przyszłości ma zamiar zostać weterynarzem, chętnie na tę 
propozycję przystaje. Dorabia korepetycjami, z czego ma pieniądze na życie.

Wiktor zaś trafia do poprawczaka za napaść na ojca. Czy dwójka przyjaciół 
z dawnych lat odnajdzie się na wspólnej drodze? Jak ułoży się życie zostawio-
nych samym sobie nastolatków? Nie mogę zdradzić więcej. Powiem jedynie, 
że w tej powieści wiele się dzieje.

Osobiście nie przepadam za twórczością Katarzyny Michalak. Wolę krymina-
ły, książki wojenne, historie oparte na faktach, czy chociażby klasykę. Rzadko 
czytam powieści obyczajowe. W tym wypadku moją uwagę przykuła przede 
wszystkim piękna okładka. 

Powieść bardzo mi się podobała, nawet mimo pewnych niedociągnięć. Nie 
jest to może wybitna literatura, ale jako historia do poczytania w pociągu czy 
też wieczorem, po ciężkim dniu w pracy, nada się idealnie.

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

O powstaniu książki
Jedną z inicjatyw przygo-
towanych przez Miejsko-
-Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Nasielsku, która świet-
nie wpisuje się w obchody 
70-lecia istnienia tej placów-
ki, jest cykl lekcji bibliotecz-
nych pt. Jak powstaje książka? 
Zajęcia prowadzimy od po-
czątku jubileuszowego roku. 
Cieszą się one dużą popular-
nością, szczególnie wśród najmłodszych odbiorców. Od ukazania się po-
przedniego numeru „Życia Nasielska” bibliotekę odwiedziły kolejne grupy 
młodych czytelników z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku. Oprócz 
informacji o tym, kto jest potrzebny, aby powstała książka, dzieci pogłębiły 
swoją wiedzę również o informacje, jaką drogę musi przebyć książka, aby 
trafiła do rąk czytelników. Swoje wizyty zapowiedziały już Przedszkole Sa-
kolandia oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pod Fiołkami.

(b.)

Z BIBLIOTEKI

Wystawa „Nasielsk  
w średniowieczu”
Minęło już ponad 950 lat od sporządzenia pierwszej zapisanej informacji dotyczącej nasielskiego grodu, którą 
zamieszczono w tzw. „falsyfikacie mogilieńskim”. Jest to, zatem, doskonała okazja, aby przybliżyć współcze-
snym, jak ongiś wyglądał Nasielsk i jak żyli jego mieszkańcy. Służy temu wystawa Średniowieczny Nasielsk zor-
ganizowana w bibliotece. Tego trudnego dzieła podjęli się lokalni badacze w osobach dr. Zdzisława Suwińskiego  
i dr. Stanisława Tyca. Na wystawie prezentowane są obiekty archeologiczne z nasielskiego grodziska oraz byłego 
podgrodzia, pozyskane podczas badań przeprowadzonych w latach 2000-2007 przez doc. dr. hab. Marka Duli-
nicza i mgr. Mariusza Błońskiego z Zakładu Archeologii i Etnologii Mazowsza i Podlasia Polskiej Akademii Nauk.

Jako ciekawostkę podamy to, że mamy fragment grodu wydatowany na 863 r. Osobliwością wystawy są rów-
nież wierne rekonstrukcje stroju wojów i rycerzy z okresu średniowiecza, charakterystyczne dla Północnego 
Mazowsza, pieczołowicie odtworzone przez nieocenionego dr. Suwińskiego.

Wystawa cały czas cieszy się niesłabnącą popularnością, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. 
Obejrzało ją ponad 2 tys. osób. 

W czwartek, 11 marca br., kolejnej, bardzo ciekawej lekcji historii w wykonaniu dr. Stanisława Tyca wysłuchali 
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.

Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy. Kontakt tel. 23 6912552.
(bibl.)

NOK ZAPRASZA na warsztaty kreatywne 

Zdobienie świec 
Wszystkich miłośników pięknych, własno-
ręcznie wykonanych przedmiotów zapra-
szamy do Nasielskiego Ośrodka Kultury  
na warsztaty kreatywne. Tematem naszych za-
jęć będzie zdobienie świec techniką serwetko-
wą (wtapianie). Do wykonania prac będziemy 
używać także dodatkowych elementów de-
koracyjnych. Podczas naszych zajęć zwykłe 
białe świece zmienią się w małe dzieła sztuki, 
które będą zarówno wspaniałym prezentem, 
jak i dekoracją mieszkania. 

Na warsztaty, które poprowadzi pani Beata Ole-
chowicz zapraszamy w sobotę, 6 kwietnia br., 
do Nasielskiego Ośrodka Kultury o godz. 10.30. 
Wiek uczestników to minimum 14 lat, a prze-
widywany czas trwania zajęć to ok. 3 godziny. 
Koszt udziału w warsztatach to 35 zł.

Obowiązują wcześniejsze zapisy! Na chętnych 
czekamy do 31 marca br. Liczba miejsc ograni-
czona: 10-12 osób. Na zajęcia można się zgło-
sić osobiście, mailowo lub przez FB (e-mail: 
iwonapecherzewska@noknasielsk.pl).

Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały, 
a wykonane prace są własnością uczestników. 
Prosimy o zabranie ze sobą znajomych i do-
brego humoru. 

Zapraszamy do NOK!
(red.)

Z BIBLIOTEKI. Rajdy rowerowe

Rozpoczynamy kolejny sezon
Przygoda MGBP w Nasielsku z rajdami rowerowymi rozpoczęła się w maju 2014 roku, kiedy to szukaliśmy źródeł Na-
sielnej. Przez ponad cztery lata pokonaliśmy ponad tysiąc kilometrów. Odwiedziliśmy miejsca historyczne, ekologicz-
ne, sakralne, zaprzyjaźnione, poznaliśmy większość sołectw naszej gminy. W tym czasie odbyły się 32 rajdy rowerowe. 

Na każdym z nich pojawił się wątek historyczny opowiedziany przez dyrektora biblioteki Stanisława Tyca. Przejechali-
śmy m.in. Szlakiem Kolei Nadwiślańskiej, szlakiem dworów i pałaców, szlakiem rodziny Borukowskich, szlakiem Żołnie-
rzy Wyklętych, zdobyliśmy Twierdzę Modlin, dowiedzieliśmy się, gdzie jest Kania Górna, oddaliśmy hołd żołnierzom 
poległym w Bitwie nad Wkrą w 1920 roku w Borkowie. Ruszyliśmy też miodowym szlakiem, podziwialiśmy piękną 
złotą jesień szlakiem znanej na Mazowszu rodziny Tańskich, wznieśliśmy się ku niebu na lotnisku w Chrcynnie, a także 
spotkaliśmy się z bibliotekarzami z Pomiechówka w ramach Odjazdowego Bibliotekarza w Śniadówku, w gminie Po-
miechówek. Odbyliśmy jeden wyjątkowy rajd rowerowy „Spacerkiem po Nasielsku” z historią w tle. 

Od 2015 roku zaczęliśmy zwiedzać naszą gminę od wschodu do zachodu oraz odwiedziliśmy sąsiednie gminy: Po-
krzywnicę, Świercze oraz przejechaliśmy przez gminę Joniec. Zorganizowaliśmy również, przy ścisłej współpracy  
z radą pedagogiczną oraz radą rodziców, dwa ekologiczne rajdy rowerowe ze Szkołą Podstawową w Dębinkach do 
Konar oraz nad rzekę Wkrę w Zaborzu. Tradycją naszych rajdów jest pieczenie kiełbasek i ucztowanie w zaprzyjaźnio-
nych gospodarstwach. Podczas naszych wycieczek rowerowych odbywało się Narodowe Czytanie pod patronatem 
pary prezydenckiej. Czytaliśmy wspólnie Lalkę Bolesława Prusa w Pianowie, Qvo vadis Henryka Sienkiewicza nad 
rzeką Wkrą, Wesele Stanisława Wyspiańskiego pod strzechami stadniny koni w Cegielni Psuckiej, Przedwiośnie Stefa-
na Żeromskiego przy „szklanych domach”, czyli firmie Elektro – Plast państwa Czachorowskich. Na pierwszy w tym 
roku rajd, również wyjątkowy, bo ponownie odbywać się on będzie spacerkiem po Nasielsku, zapraszamy w niedzielę,  
14 kwietnia br., o godz. 15.00. Zbiórka pod biblioteką przy ul. Piłsudskiego 6. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

(bibl.)
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Z NOK

Idą kolorowe święta
Na odbywających się 
w NOK, w każdy czwar-
t e k ,  z a j ę c i a c h  k r e -
at y wnych t r wają  już 
przygotowania do świąt 
wielkanocnych. 

Z  w ł ó c z k i ,  p a p i e r u 
i kleju, 7.03. br., powsta-
ł y np. kolorowe kur-
czaczk i  na pat ykach 
i puchate króliki. Dzie-
ci wspaniale poradziły 
sobie z tematem prac. 
Dzięki swojej pomysło-
wości nadały ozdobom 
oryginalny wygląd, wy-
korzystując do tego celu 
dodatkowe piórka czy 
kapelusze. 

Na kolejnych zajęciach 
(14.03.br.) dzieci wyko-
nywały pisanki. Najpierw paski kolorowej bibuły trzeba było skręcić w cie-
niutkie nitki, którymi później ozdabiano plastikowe jajka. Dzieci z ogromną 
precyzją wykonywały swoje prace. I tak powstały bajecznie kolorowe, 
różne wariacje pisanek w bibule. To dopiero początek wielkanocnych 
ozdób, jakie zaplanowała dla małych plastyków instruktorka Beata Ole-
chowicz. 

(ei)

Z NOK. Spotkania z Filharmonią 

Koncert na flet  
i fortepian
We wtorek, 12 marca br., artyści Filhar-
monii Narodowej w Warszawie zapre-
zentowali się uczestnikom kolejnego 
już muzycznego spotkania w progra-
mie pt. Z blaskiem i precyzją. Tym ra-
zem w roli głównej „wystąpiły” dwa 
instrumenty muzyczne – f let i for-
tepian. Zaś grający na nich muzycy 
pokazali ich wspaniałe walory brzmie-
niowe. Do tego duetu dołączyła śpie-
waczka (sopran), która wykonywała 
utwory muzyczne pochodzące z róż-
nych epok. To zróżnicowanie bardzo 

ożywiło występ i sprawiło, że 
publiczność aktywnie uczest-
niczyła w koncercie, śpiewając 
wraz z artystami. Ze szczegól-
nym aplauzem spotkało się 
wykonanie „kocich” piosenek, 
przy których wszyscy wspa-
niale się bawili. Kolejne spo-
tkanie z naszego muzycznego 
cyklu odbędzie się we wtorek, 
9 kwietnia br. Tym razem jego 
motywem przewodnim będzie 
twórczość Wojciecha Młynar-
skiego. 

(ie.)

Z NOK

Dzień Kobiet z Błachnio i Gajdą
W piątkowy wieczór, 8 marca br., 
w Nasielskim Ośrodku Kultury go-
ściliśmy dwójkę artystów kabare-
towych: Ewę Błachnio i Bartosza 
Gajdę. 

Oboje współ tworzyli dawniej , 
zresztą z dużymi sukcesami, znane 
formacje kabaretowe: Limo (Błach-
nio) i Łowcy. B. (Gajda). Obecnie, 
podobnie jak wielu ich kolegów, 
zajmują się zupełnie nową formą 
artystycznego wyrazu, czyli stand-
-up’em. 

Każdy standaper przedstawia na 
scenie swój własny program, któ-
rego jest nie tylko narratorem, ale 
często również głównym bohate-
rem. Tak było w przypadku arty-
stów występujących na nasielskiej 
scenie. W roli konferansjera wy-
stąpił Bartosz Gajda, który przy-
witał publiczność i na rozgrzewkę 

opowiedział kilka żartów. Po nim 
,w swoim pełnym humoru pro-
gramie o problemach typowej 
kobiety m.in. z wagą, nałogiem 
papierosowym oraz typowymi 
przedstawicielami płci przeciwnej 
opowiedziała Ewa Błachnio. Uda-
wadniając, jak bardzo jesteśmy 
wszyscy zakorzenieni w myśleniu 
stereotypami o tym, co nas otacza 
i spotyka, szczególnie w relacjach 
męsko – damskich. 

To, że standaper jest nie tylko 
dowcipny, ale i przy okazji bar-
dzo spostrzegawczy udowodnił 
publiczności Bartosz Gajda, który 
zachwycił się pamiętającą drugą 
połowę ubiegłego wieku boazerią 
w nasielskiej sali widowiskowej oraz 
nieco młodszym, ale mającym już 
swoje lata linoleum znajdującym się 
na naszej scenie. Zresztą wykładzi-

na „zagrała” w jednym z jego 
żartów na temat dzieciństwa 
z akumulatorem i prostow-
nikiem w tle. Gajda w swoim 
występie skupił się na różnych 
perypetiach rodzinnych, nie 

oszczędził przy tym ani rodziców, 
ani żony i córek. Zabawne histo-
rie przydarzają się nam wszystkim 
i zapewne opowiadane są podczas 
rodzinnych spotkań, ale nie każ-
dy potrafi w tak zabawny sposób 
o nich opowiedzieć. 

Wszyscy, którzy świętowali Dzień 
Kobiet w NOK-u mieli szansę na 
dobrą zabawę i sporą dawkę śmie-
chu, a wieczór śmiało można zali-
czyć do bardzo udanych.

(ie)

Z DKK

Zaproszenie na spotkanie 
W sobotę, 23 marca br., w czytelni Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku odbędzie się spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem omawiać będziemy zbiór wywiadów Justyny Dąbrowskiej 
pt. Nie ma się czego bać. Rozmowy z mistrzami . Rozpoczynamy o godzinie 11.30. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich miłośników dobrych książek!

(red.)
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U NAS

UFO nad Nasielskiem?
W  o g ó l n o p o l s k i c h  m e d i a c h 
w ostatnich dniach pojawiła się 
informacja na temat UFO, które 
miało rzekomo latać nad Nasiel-
skiem. Z tego też powodu w Po-
świętnem koło Płońska, w sobotę, 
16 marca br., odbyła się konferen-
cja na ten temat. Zorganizowali ją: 
znany ufolog z Wrocławia, Janusz 
Zagórski reprezentujący Centrum 
Monitoringu UFO Telewizji NTV 
oraz Rafał Nowicki z Alarm UFO. 
Przybyło tam wiele osób, które 
w ostatnim czasie widziały dziw-
ne zjawiska na niebie w okolicach 
Nasielska oraz Płońska. Co to było 
dokładnie i czy mogło to być fak-
tycznie UFO? 

Na ten temat rozmawialiśmy z ba-
daczem takich zjawisk, politolo-
giem i dziennikarzem Januszem 
Zagórskim. Przy tej okazji wspo-
mniał, skąd wzięło się jego zainte-
resowanie UFO, które rozpoczęło 
się w latach 90. XX w. Wtedy to 
żona zaprowadziła go we Wrocła-
wiu na spotkanie dotyczące życia 
w kosmosie.

 – Usłyszałem wtedy, że wykształ-
ceni ludzie mówią bardzo poważ-
nie o kosmosie i manifestacjach 
niezidentyfikowanych obiektów 
latających. Pomyślałem sobie, że 
albo to wielka ściema, albo jakiś 
projekt socjologiczny, albo woj-
skowe tajne technologie. A jeżeli 
jest to prawda i istoty pozaziem-
skie odwiedzają ziemię, to warto 
to sprawdzić. Żona chciała odcią-
gnąć mnie od działalności obywa-
telsko-politycznej i udało jej się to, 
ale w praktyce to było z deszczu 
pod rynnę – mówił Janusz Zagór-
ski podczas wizyty w redakcji Ży-
cia Nasielska.

Jak zauważył, do wszelkich zja-
wisk na niebie sam podchodzi 
bardzo sceptycznie, ponieważ 
takie informacje, po pierwsze, 
mogą być zwykłymi żartami lu-
dzi. Po drugie, mogą to być zja-
wiska astronomiczne, których 
społeczeństwo nie potraf i roz-
różnić. Po trzecie, mogą to być 
użyte jakieś tajne wojskowe tech-

nologie. Po czwarte jednak, może 
się potwierdzić teza o manifesta-
cjach, które są pochodzenia po-
zaziemskiego.  – Wojsko też ma 
swoje ograniczenia. Nie możli-

wym jest, żeby wojsko zawiesi-
ło wielki, świetlisty spodek nad 
domem cywila, aby wystraszyć 
społeczeństwo. A takie zdarzenie 
miało naprawdę miejsce. Co wię-
cej, zaczęły do mnie dochodzić 
informacje o różnego rodzaju 
manifestacjach świetlnych. Z tym,  
że nie słyszano wtedy żadnego 
huku, żadnych dźwięków. Prze-
cież flary wojskowe czy drony, 
które także dają światło po pierw-
sze słychać, ponieważ wydają 
różne świsty, po drugie w związku 
z prawami fizyki mogą wykony-
wać ograniczone ruchy. To samo 
z chińskimi lampionami, które tak-
że trzeba brać pod uwagę. Nie je-
steśmy wariatami, którzy wierzą 

we wszystko. Za każdym razem 
zbieramy odpowiednie materia-
ły i badamy każde zjawisko. Takiej 
jednak manifestacji na niebie, jaka 
miała miejsce pod koniec lutego 
i na początku marca w tym roku 
w Nasielsku i Płońsku nie zanoto-
wano od 20 lat – mówił badacz.

Janusz Zagórsk i  w roku 1997 
stworzył „UFO Forum” i przez  
17 lat organizował największą 
w Polsce imprezę ufologiczną, 
która do Wrocławia przyciągała nie 
tylko znanych badaczy z kraju, ale 
także ze świata. Przyjeżdżali tak-
że ludzie, którzy naocznie widzieli 
dziwne zjawiska na niebie i dzielili 
się swoimi przeżyciami. 

 – Współpracowałem ze znany-
mi postaciami, np. z wojskowymi. 
Chociażby z generałem Apolo-
niuszem Czernowem, polskim 

lotnikiem. W 1998 roku wystąpił  
na moim Forum UFO i opowia-
dał mi o tym, co widział. Opisał 
trzy zdarzenia, które miały miej-
sce w latach 1958/60. Za każdym 

razem widział różne obiekty nie-
zidentyfikowane. Zrobiłem także 
wywiad (był w mundurze) z puł-
kownikiem, dyplomowanym pi-
lotem Ryszardem Grundmanem. 
Opowiedział on, między innymi, 
o słynnym wydarzeniu „Mierzęcin 
1979”. Wtedy 7 maszyn bojowych 
wystartowało w niebo, nagle zo-
baczyli różne jasne światła, wyda-
wało im się, że Warszawa płonie. 
Pomimo raportu, nikt nie drążył 
tego tematu. Wojskowi nie chcą 
mieć problemów, dlatego milczą 
w większości o tym, co widzą –
mówił Janusz Zagórski.

Manifestacje w Nasielsku  
Wraz z badaczem Januszem Za-
górskim spotkanie w Poświętnem 

zorganizował Rafał Nowicki, który 
także od lat interesuje się zjawiska-
mi pochodzenia pozaziemskiego. 

 – Spotkaliśmy się z grupą ponad 
20 – osobową, aby porozma-
wiać o tym, co ludzie widzieli na 
niebie w ostatnich dniach. Takich 
świadectw było kilka. My chcemy 
dojść prawdy, dlatego zorganizo-
waliśmy 2 patrole UFO w godzi-
nach 19.00 – 22.00 w okolicach  
Nasielsk – Płońsk. Niestety nic nie 
widzieliśmy, ale to dowód na to, 
że jeśli czegoś nie ma, to nie ma. 
Nic na siłę nie tworzymy – mówił 
Janusz Zagórski.

Jak relacjonuje badacz, jedną 
z osób, które podzieliły się swoimi 
doświadczeniami i tym co było 
widać na niebie był mężczyzna, 
który podróżował samochodem, 
wraz ze swoją córką, w środę,  

13 marca br., ok. godz. 20.30. Je-
chał od Pomiechówka w kierunku 
Nasielska. Nagle zobaczył dziw-
ny blask na niebie, a znajdował się 
w miejscu, gdzie nie było żadnego 

oświetlenia ulicznego, ani żadnych 
domostw. Jego córka zawołała, że 
się boi, bo widzi coś dziwnego. 
Dziewczynka twierdzi, że zoba-
czyła latający talerz. Z jej opisów 
wynikało, że miał on szaro-meta-
liczny kolor, a naokoło niego były 
światełka. Te zapaliły się, zgasły 
i ponownie zapaliły i zgasły. Świa-
tełka układały się w formę połowy 
elipsy. 

Druga relacja, także anonimo-
wa, dotyczyła obiektu widziane-
go z ul. Krańcowej w Nasielsku 
w stronę północy. Wydarzenie 
miało miejsce 12 marca ok. 20.34 
i trwało 15-20 sekund. Świecąca 
kula pojawiła się cztery razy. Przy 
czym kula pojawiła się najpierw 
dwa razy wysoko, a kolejne dwa 
razy było ich więcej i znajdowały 
się już na wysokości 200-300 m 
nad ziemią. 

Znalazł się też mężczyzna, który 
poinformował badaczy, że widział 
dziwne zjawiska na niebie. Pierw-
szy raz, 27 lutego, w pobliżu Wy-
rzyki gm. Świercze. Zobaczył trzy 

światła dosyć nisko nad ziemią, 
blisko drzew. Za drugim razem uj-
rzał światełka, które znajdowały się 
w odległości od niego ok. 50-100 
m. 

Łącznie w ostatnich dniach do ba-
daczy zgłosiło się 80 osób, któ-
re twierdzą, że widziały dziwne 
światła na niebie. Z czego 50 osób 
pochodzi z rejonu północnego 
Mazowsza.

Jak się okazuje, w Nasielsku już nie 
po raz pierwszy pojawia się temat 
UFO. Przed laty, 13 sierpnia 1968 
roku, istoty pozaziemskie porwa-
ły człowieka. Taką historię, o tym, 
że UFO zabrało go z chrcyńskie-
go lasu na planetę Nea, opowiadał 
nasielszczanin Andrzej Domała. 
Co więcej mężczyzna twierdził, 
że miał dziecko z kosmitką. Aby 
zbadać wiarygodność jego opo-
wieści, do Nasielska zjechali na-
wet badacze z zagranicy. Mimo 
późniejszego wywiadu udzielo-
nego dla gazety „Nie”, w którym 
Domała przekonywał, że wszystko 
zmyślił, nie wiadomo, czy zrobił to 
tylko dla pieniędzy, czy aby dano 
mu spokój.

Poszukiwacze UFO  
 – Zebrała się dziesięcioosobo-
wa rada pasjonatów tych zjawisk 
i postanowiliśmy działać. Na pew-
no będziemy je dalej badać. Or-
ganizujemy ogólnopolską akcję 
Fala Ufo 2019, a co za tym idzie 
patrole w całej Polsce. Przy czym 

bardziej skoncentrujemy 
się na terenie ostatnich 
m an i fes tac j i .  Kolejne 
nasze konferencje od-
będą się w Pile – 22 mar-
ca i w Piszu w sobotę,  
23 marca br. Z tamtego 
terenu dostaliśmy zgło-
szenia o dziwnych świa-
t ł a c h  –  re l a c j o n owa ł 
badacz.

Janusz Zagórski zaprasza 
wszystkich, którzy widzieli 
na niebie coś, czego sami 
nie są w stanie opisać, jak 
także po prostu chętnych 
pragnących rozpocząć 
swoją przygodę z poszu-
kiwaniem UFO do wspól-
nych patroli. Zgłoszenia 
należy wysyłać na adres: 
patroleufo@gmail.com . 
Warto od razu w wiado-

mości podać nazwę miejscowo-
ści, w której taki patrol miałby być 
przeprowadzony. Czy naprawdę 
zobaczą UFO? Trudno powiedzieć. 
Sam Janusz Zagórski zauważa, że 
w dużej mierze relacje świadków 
wywodzą się z przypadków. Nie 
mniej jednak w ostatnich dniach, 
tych przypadków jest coraz wię-
cej. Słynny ufolog twierdzi, że jego 
zdaniem istnieje w kosmosie inne 
życie, niż tylko te na Ziemi. 

E. Gizińska 
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NASZE SPRAWY

Grand prix dla Liry
Chór Lira działający przy parafii 
św. Wojciecha w Nasielsku pod 
dyrekcją Joanny Ostaszewskiej 
zdobył Grand Prix I Chóralnego 
Festiwalu Pieśni Wielkopostnej, 
który odbył się w sobotę, 16 mar-
ca br., w parafii pw. Krzyża Święte-
go w Płocku.

W  f e s t i wa l u  u c z e s t n i c z y ł o  
14 chórów z diecezji płockiej: 
Ciechanowa, Płocka, Czerwińska, 
Dobrzynia nad Wisłą, Dobrzynia 
nad Drwęcą, Gostynina, Ligowa, 
Nasielska, Pomiechowa, Probosz-
czewic, Rogozina, a także z Toru-
nia. Startowały one w kategoriach: 
jednogłosowych, dwugłosowych 
i wielogłosowych. Każdy z chórów zaprezentował po dwie pieśni o tematyce wielkopostnej, w tym jeden  
a capella. Ocenie podlegała m.in. czystość intonacji, poprawność harmoniczna, dykcja oraz walory artystyczne 
prezentacji.

Festiwal został zorganizowany z inicjatywy Jakuba Jabłońskiego, organisty pracującego w parafii pw. Krzyża Świę-
tego w Płocku z myślą o amatorskich chórach parafialnych, a przewodniczącym jury był ks. dr Andrzej Leleń, 
diecezjalny referent ds. muzyki kościelnej. W konkursie przyznano odpowiednio Złote, Srebrne i Brązowe Anio-
ły oraz nagrodę Grand Prix. Nasielski chór parafialny w ramach swojej nagrody przyjął obraz św. Jana Pawła II. 
Nagroda ta ma charakter przenośny – za rok obraz przekazany zostanie nowemu zwycięzcy. Natomiast tego-
roczny laureat w roku przyszłym podczas festiwalu zaprezentuje koncert galowy. W gronie chórów wielogło-
sowych pierwsze miejsce zajął chór Cantores Egregientes z parafii św. Tekli w Ciechanowie. Trzy drugie miejsca 
w tej kategorii zajęły chóry: Tibi Cantamus z parafii Świętego Krzyża w Płocku, Chór św. Antoniego z parafii  

św. Antoniego w Toruniu, chór Cantate 
Domine z parafii św. Anny w Pomiecho-
wie. Natomiast dwa trzecie miejsca zaję-
ły chóry: Soli Deo z parafii św. Bartłomieja  
w Płocku i Gaudium z parafii św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwę-
cą. Wśród chórów jedno- i dwugłosowych 
jury najwyżej oceniło chór z parafii św. Flo-
riana w Proboszczewicach. Drugie miejsce 
zdobył chór z parafii św. Marcina w Gosty-
ninie. Dwa trzecie miejsca zajęły chóry: 
Dobrych Aniołów z parafii Wniebowzię-
cia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą i Eklezja  
z parafii św. Faustyny Apostołki Miłosier-
dzia Bożego w Rogozinie. Laureaci otrzy-
mali nagrody finansowe i rzeczowe oraz 

statuetki. Nagrody ufundował m.in. biskup płocki Piotr Libera, wydział duszpasterski Kurii Diecezjalnej, Staro-
stwo Powiatowe w Płocku i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Gratulujemy sukcesu naszym chórzystom!
(red.) za: www.diecezjaplocka.pl

Foto: www.plock.gosc.pl

ROLNICTWO

Dawid Obojski  
wśród najlepszych
W gronie dziesięciu laureatów 37. krajowej edycji Olimpiady Młodych 
Producentów Rolnych, której finał odbył się 15 marca br., podczas Mię-
dzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „Agrotech” w Kielcach, na 
zaszczytnym trzecim miejscu znalazł się Dawid Obojski, mieszkaniec na-
szej gminy. 

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, której od wielu lat organiza-
torem jest Związek Młodzieży Wiejskiej, składa się z trzech etapów. Naj-
pierw są eliminacje szkolne, finały wojewódzkie oraz finał krajowy. Mogą 
brać w niej udział zarówno młodzi producenci rolni, jak i uczniowie szkół 
rolniczych posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. 

Dlatego przedział wiekowy uczestników określono od 17 do 40 lat. Zakres 
tematyczny, obowiązujący podczas tegorocznych eliminacji, obejmował 
materiał z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej, Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, bezpieczeństwa oraz higieny pracy, ekono-
miki i zarządzania gospodarstwem, produkcji roślinnej i zwierzęcej, me-
chanizacji, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii.

– Kilkanaście razy już brałem udział w olimpiadzie młodych producen-
tów rolnych, zaczynałem jako uczeń technikum, a później student SGGW. 
Zresztą dzięki udziałowi w niej, otrzymałem właśnie indeks na wybrany 
kierunek studiów i nie musiałem zdawać egzaminów wstępnych. Później 
miałem dłuższą przerwę i od kilku lat, z większymi lub mniejszymi sukce-
sami, startowałem w niej ponownie. W tym roku mogłem wziąć w niej 
udział już po raz ostatni. Zawsze startowałem dla swojej satysfakcji i żeby 
sprawdzić swoją wiedzę – mówi Dawid Obojski, który jako jedyny przed-
stawiciel województwa mazowieckiego zakwalifikował się do finału olim-
piady. – Uczestnicy olimpiady na każdym jej etapie muszą odpowiedzieć 
na 50 pytań teoretycznych i przejść jeszcze szereg zadań praktycznych. 

Z każdego etapu dalej 
przechodzi po najlep-
szych 5 osób. Każdy 
,kto ma udokumen-
towane, przynajmniej 
średnie wykształcenie 
rolnicze od razu może 
wziąć udzia ł  w wo-
jewódzkim etapie tej 
olimpiady. Do trzecie-
go, krajowego etapu 
przechodzi zazwyczaj 

od 55 do 70 osób. W tym roku pytania dotyczyły przede wszystkim 
praktyki, czyli mechanizacji rolnictwa, produkcji rolnej, hodowli zwierząt. 
W ścisłej czołówce znaleźli się przede wszystkim uczniowie technikum 
i studenci – dodaje. 

W sobotę, 14 marca br., w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolnicze-
go w Modliszewicach odbyła się pierwsza część krajowego etapu olimpia-
dy. Najpierw przeprowadzono część pisemną egzaminu, przygotowaną 
przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Spośród 59 uczestników wyło-
niono 33 osoby, które następnie przystąpiły do egzaminu praktyczne-
go. Część praktyczna egzaminu została przygotowana i przeprowadzona 
przez specjalistów z działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświad-
czalnictwa ŚODR Modliszewice. Dziesięcioro najlepszych uczestników 
zmierzyło się następnego dnia w finale olimpiady w Kielcach. Tym razem 
każdy z uczestników olimpiady odpowiadał ustnie na trzy wylosowane 
przez siebie pytania. W ten sposób wyłoniono 10 najlepszych. Najwyższe 
lokaty zdobyli: Roman Bathelt (woj. małopolskie), Andrzej Szubert (woj. 
łódzkie) i Dawid Obojski (woj. mazowieckie).

Pan Dawid mieszka wraz z rodziną, żoną Katarzyną i trójką dzieci, w Lubo-
minku, gdzie prowadzą wspólnie 60 ha gospodarstwo rolne. Specjalizuje 
się w produkcji roślinnej, w tym produkcji materiału siewnego, głównie 
koniczyny i traw. Jest sołtysem Lubominka oraz członkiem Rady Powia-
towej Mazowieckiej Izby Rolnej Powiatu Nowodworskiego. 

(i)za:www.sodr.pl

Z UM. Zaproszenie na szkolenie

Działania w sieciach 
społecznościowych
Urząd Miejski w Nasielsku serdecznie zaprasza na bezpłatne szko-
lenie pt. Działam w sieciach społecznościowych, które odbędzie 
się w dniach 6 – 7 kwietnia br., w godz. 9.00 – 15.00 w sali konfe-
rencyjnej UM. 

Czego nauczymy:
 – prowadzenia transmisji internetowych w serwisach społeczno-
ściowych (Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat); 
 – zrozumieć zjawiska i zagadnienia dotyczące tzw. fake news, hate, ochrony wizerunku osób oraz prawa autorskiego, 
trolling; 
 – zastosowania i najważniejsze cechy promocji biznesu w sieciach społecznościowych (Facebook – prowadzenie ofi-
cjalnych profili i wydarzeń, YouTube – dystrybucja wideo, prowadzenie transmisji, Instagram – profile firmowe i reklamy);
 – prezentacja licencji open source i Creative Commons;
 – cyfrowej edycji zasobów graficznych i wideo.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Zapraszamy do zapisów! Liczba miejsc ograniczona!

Wydarzenie realizowane jest w ramach programu „Ja w Internecie”, który zarządzany jest przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który 
ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych 
na terenie naszej gminy.

(mcz)

fot. Renata Struzik
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ABC OGRODNICTWA

Tulipany w różnych 
odmianach
Jednym z atrakcyjnych kwiatów kwitnących wiosną jest tulipan. W sprzedaży 
jest wiele odmian tulipanów różniących się nie tylko kolorem, ale kształtem 
kwiatów, płatków i wysokością łodyg. Występują tulipany o kwiatach poje-
dynczych, półpełnych i pełnych. Są też odmiany bukietowe, które mają po 
kilka kwiatów na jednej łodydze jak np. tulipan żółty z czerwonymi smuż-
kami Colour Spectacle czy Flaming Club, Quebec, Toronto, Inferno, itp.

Nie wszystkie odmiany tulipanów kwitną w tym samym czasie. Okres kwit-
nienia tulipanów przypada od marca do czerwca. Możemy więc dobrać 
takie odmiany, które będą zdobiły nasz ogród przez całą wiosnę. Pierwsze 
odmiany tulipanów zaczynają rozkwitać już w marcu, najpóźniejsze pod 
koniec maja, a nawet na początku czerwca. Tulipany dzielimy na: tulipany 
wczesne, tulipany Triumph, Darwina, pojedyncze późne, wielokształtne, 
fryzowane, Rembrandta, papuzie, pełne późne, Kaufmanna, Fostera, Gre-
iga i wiele, wiele innych.

Jako jedne z pierwszych tulipanów kwitnących w marcu są tulipany bota-
niczne. Charakteryzują się one niskim wzrostem. Dorastają jedynie do ok. 
15 - 25 cm wysokości. Tulipany botaniczne są odporne na niskie tempe-
ratury. Niektóre z nich mają kolorowe liście, które stanowią ozdobę rabat 
nawet po przekwitnięciu.

Do niskich tulipanów, dorastających do 15-25 cm zaliczają się też tulipany 
Kaufmanna, które kwitną wiosna bardzo wcześnie. Kwiaty tego tulipana 
pojawiają się w połowie marca i na początku kwietnia i są najczęściej żół-
to-czerwone Scarlet Baby, Heart’s Delight itp. Bardzo ładnie wyglądają te 
tulipany, gdy mają szeroko otwarte płatki.

Inną ciekawą odmianą jest tulipan turkiestański, dorastający do ok. 20 cm, 
o kwiatach białych z żółtą plamą wewnątrz kielicha. Na szczycie każdej ło-
dygi pojawia się po kilka kwiatów.

Tulipany wczesne kwitną w połowie kwietnia. Mają pojedyncze, najczęściej 
jednobarwne kwiaty. Dorastają do 25 - 40 cm wysokości.

Inną bardzo ładną odmianą tulipanów niskich, dorastających do 30-40 cm, 
są tulipany Fostera. Kwiaty tych tulipanów mają kształt pucharowaty. Liście 
w dekoracyjne paski stanowią ozdobę rabaty nawet po zakończeniu kwit-
nienia.

Dekoracyjne liście mają też niskie (15-30 cm) tulipany Greiga. Kwitnące 
ognistoczerwono pod koniec maja.

Tulipany Triumph o wysokości 45-55cm o kwiatach pojedynczych poja-
wiających się w kwietniu. Do najwyższych tulipanów zaliczają się osiągają-
ce 60 - 70 cm wysokości mieszańce Drwina np. żółte Goldenapeldoorn 
i czerwony Apeldoorn. Kwiaty tej odmiany są bardzo okazałe i długo utrzy-
mują się w wazonie. Jest wiele odmian tulipanów pojedynczych, późnych 
dorastających do 50-70 cm wysokości. Mają one małe kwiaty, ale bardzo 
trwałe.

Bardzo ładne są kwitnące w maju tulipany papuzie. Odmiana ta jest trud-
na do rozmnożenia, ale polecana ze względu na ładne kwiaty składające 
się z dużych płatków o pofalowanych i powycinanych brzegach. Kwiaty tej 
odmiany pojawiają się w drugiej dekadzie maja. Zewnętrzne płatki wielu od-
mian tulipanów papuzich mają zielonkawe przebarwienia. Czerwone, cie-
niutkie obrzeże ma odmiana o żółtych płatkach z zielonym zabarwieniem 
np. Texas Gold. Ząbkowane, ładne płatki mają też tulipany Crispa dorastające 
do 60-65 cm wysokości. Inną odmianą tulipanów o atrakcyjnych zazie-
lenionych smużkowato płatkach są tulipany Viridiflora. Tulipany te kwitną 
w połowie maja.

Tulipany pełne późne, jedne z najpiękniejszych, wyglądających jak małe pi-
wonie kwiatów, pojawiających się w drugiej dekadzie maja i dorastających 
do 50 cm wysokości, m.in. np. Lilac Perfection, Margarita, Carnaval de Nice, 
Angelique, Horizon czy Blue Wow. Piękne, różowe kwiaty ma odmiana Fi-
nola.

W sprzedaży są też tulipany o kolorze bardzo ciemnym, purpurowo-fio-
letowym, potocznie zwanym czarnym tulipanem np. odmiana Queen of 
Night.

Tulipany preferują stanowisko słoneczne, glebę obojętną, żyzną wymiesza-
ną z torfem i kompostem. Najlepiej sadzić tulipany w drugiej połowie wrze-
śnia. Dopuszczalne jest sadzenie cebul do pierwszych przymrozków. Zbyt 
późne sadzenie nie pozwala na dobre ukorzenienie się cebul, co wpływa na 
opóźnione kwitnienie. Cebule tulipanów można pozostawiać w gruncie bez 
wykopywania, ale z czasem kwiaty stają się drobniejsze. Zaleca się wykopa-
nie cebul na czas letni w czerwcu i wsadzenie ich ponowne jesienią. Prze-
kwitłe kwiatostany należy usuwać, gdyż ich pozostawienie osłabia wzrost 
cebul. Tulipany warto sadzić na swoich ogrodowych rabatach, skalniakach, 
gdyż zdobią ogród wiosną i rozweselają kolorem nasze rabaty, gdzie inne 
roślinki dopiero budzą się z zimowego snu.

Elżbieta K.

ZE SZKÓŁ. SP Dębinki

EEG BIOFEEDBACK  
– trening mózgu
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach od 4 lat funkcjonuje gabinet EEG biofeedback. W ten spo-
sób wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci, które mają:
 – specyficzne trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii);
 – problemy z koncentracją uwagi;
 – objawy nadmiernej agresji;
 – zaburzenia mowy (np. problem jąkania);
 – tremę i nadwrażliwości;
 – ADHD i ADD;
 – zaburzenia rozwoju psychomotorycznego;
 – stany paniki i lęku.

EEG biofeedback jest nowoczesną i bezpieczną metodą usprawniającą pracę mózgu, także zalecaną osobom zdro-
wym, dorosłym, które chcą poprawić 
wydajność pamięci, koncentracji uwagi, 
wyciszyć emocje. Praca z osobą pod-
dawaną treningowi polega na przy-
klejeniu do głowy i uszu elektrody 
komputerowego aparatu, zapisujące-
go przebieg fal mózgowych. Na swoim 
monitorze terapeuta widzi je w posta-
ci wykresu, podczas gdy na drugim 
ekranie dziecko obserwuje emisję fal 
w postaci przystępnej wideogry. Jest to 
np. samochód jadący za innym pojaz-
dem. Uczeń musi skoncentrować swo-
ją uwagę na prowadzeniu tego auta, 
czyli utrzymaniu go na właściwym to-
rze i z odpowiednią prędkością, tak by 
dystans między pojazdami się zmniej-
szał. Jeśli robi to skutecznie, komputer 
sygnalizuje to dźwiękiem i nagradza 
punktami. Do mózgu dociera informa-
cja zwrotna o tym, jakie fale mózgo-
we przeważają w danym momencie. 
Mózg, czuły na pochwały, dostoso-
wuje się do tych wskazówek i uczy się 
optymalnej pracy. Kilka lub kilkanaście 
treningów pozwala utrwalić osiągnię-
te efekty, poprawić myślenie i pamięć, 
koncentrację oraz radzenie sobie ze 
stresem. Terapia jest atrakcyjna i dzieci 
chętnie uczestniczą w tego typu zaję-
ciach.

K. Tomczyk

NUTW. Dzień Kobiet

Spotkanie studentów nasielskiego 
uniwersytetu
W piątek, 8 marca br., na 
zaproszenie Zarządu Fun-
dacji „Bądźmy Razem” do 
Miejsko – Gminnej Biblio-
teki Publicznej przybyły 
(-li) słuchaczki i słuchacze 
NUTW. Na uroczystym 
spotkaniu z okazji Dnia 
Kobiet i Mężczyzn gościli-
śmy Pracowników Biblio-
teki wraz z dyrektorem 
dr. Stanisławem Tycem. 
Uroczystość zgromadzi-
ła dużo gości, były panie  
i  oczywiście panowie, 
którzy pełnili rolę gospo-
darzy. Sala została pięknie 
przystrojona, było dużo 
kwiatów, a na stołach zna-
lazły się różne smakołyki. Trzeba zaznaczyć, że przepyszne ciasta przygotowały panie z naszego Uniwersytetu. 
Natomiast panowie składali paniom serdeczne życzenia, a panie panom i tak rozpoczęła się biesiada. Panowała 
wspaniała atmosfera, śpiewano wesołe piosenki oraz odczytywano ciekawe powiedzenia i aforyzmy o kobietach 
i mężczyznach. Cały świat i wszystko na nim jest piękne, ale najpiękniejsza jest kochająca kobieta.

Przy wspólnej zabawie, rozmowach, w pogodnym nastroju spędzono wspólne Święta. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania, a szczególne podziękowania kierujemy do pana dyrektora 
dr. Stanisława Tyca, dzięki któremu mogliśmy wspólnie świętować.

B.M.
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA 
z dnia 15 marca 2019 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Nasielsk  
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  

i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. 
zm.) niniejszym podaję do publicznej wiadomości informację o wyznaczonych miejscach na terenie Gminy 
Nasielsk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszyst-
kich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 
maja 2019 r. 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
Tablica ogłoszeń oraz wejście do siedziby Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3.
Gablota ogłoszeniowa Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Rynek (przystanek autobusowy).
Witryna siedziby kina „Niwa” w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12.
Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Nasielsk (65 szt.).
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:
Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku), 
Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”), 
Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej, 
Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”), 
Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni), 
Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym), 
Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku), 
Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sportowej. 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Nasielsk (65 szt.).
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:
Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku), 
Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”), 
Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej, 
Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”), 
Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni), 
Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym), 
Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku), 
Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sportowej.

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

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

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

Z POWIATU. PIT

Ponad 4 tys. osób  
rozliczyło PIT
Rok 2019 jest dla Urzędów 
Skarbowych rokiem prze-
ł o m o w y m .  P o d a t n i ko m 
z a f u n d owa n o  r e wo l u c j ę 
w rozliczaniu zeznań podat-
kowych za rok 2018. Co się 
zmieniło i jak radzą sobie po-
datnicy z nowościami?

Przede wszystkim należy za-
cząć od tego, że to nie podat-
nicy rozliczają się, tak jak było 
do tej pory, ale US ich rozlicza. Podatnik może natomiast skorzystać z usłu-
gi Twój e-PIT, tj. witryny, na którą może się zalogować, aby sprawdzić ze-
znanie podatkowe za rok 2018 według formularza PIT-37 i PIT-38. Jeżeli 
wszystko się zgadza wystarczy je zaakceptować i wysłać.

 – W przypadku, gdy podatnik nic nie zrobi i nie zaloguje się na Portal Po-
datkowy, zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową 
zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 30 kwietnia. Jeżeli poja-
wi się obowiązek dopłaty podatku, urząd skarbowy do końca maja prze-
śle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał na 
to 7 dni od uzyskania informacji z urzędu. W przypadku zwrotu podatku, 
urząd prześle go podatnikowi w ciągu 45 dni – informuje Władysław Rosz-
czyk, naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na dzień 4 marca (godz. 12.00)  do nowodworskiego Urzędu Skarbowe-
go wpłynęło 4 385 zeznań PIT-37, złożonych z wykorzystaniem usługi 
Twój e-PIT. Jak na ten moment nie odnotowano także przypadków zgła-
szania problemów dotyczących funkcjonowania nowo wprowadzonej 
usługi. Naczelnik US nadmienia jednak, że w przypadku braku uzyskania 
przychodów w minionym roku lub w przypadku, gdy kwota do wpłaty/
zwrotu, wynikająca z rozliczenia za ubiegły rok podatkowy wynosi „0”, 
podatnik do wglądu w swój e-PIT powinien zalogować się za pośrednic-
twem profilu zaufanego.

Co z osobami starszymi, które nie obsługują komputerów? Jak informu-
je Władysław Roszczyk, w przypadku osób, w tym osób starszych, które 
posiadają informację o dochodach uzyskanych wyłącznie z organów ren-
towych i nie korzystają z ulg podatkowych, nie mają obowiązku rozliczać 
się z fiskusem. Dodatkowo uruchomiono na sali obsługi podatnika w sie-
dzibie US w Nowym Dworze Maz. stanowisko komputerowe, na którym 
podatnicy mogą dokonać rozliczenia drogą elektroniczną. Jednocześnie, 
naczelnik jest w trakcie zawierania porozumień z przedstawicielami lokal-
nych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie organizacji punktów 
składania zeznań podatkowych za 2018 r. w marcu i kwietniu br. w siedzi-
bach tych urzędów.

W związku z podjętym porozumieniem z gminą Nasielsk, 
zapraszamy w czwartek, 28 marca br., o godz. 9.00  

do Urzędu Miejskiego ul. Elektronowa 3,  
na spotkanie z zaproszonymi pracownikami  

Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Przedstawią oni walory programu „Twój e-PIT”  

oraz pomogą skorzystać z możliwości  
rozliczenia rocznego zeznania  

z wykorzystaniem prezentowanej usługi.
E.G.

KONKURS

Najaktywniejsze 
sołectwo
Zarząd Województwa Mazowieckiego wraz z Krajową Siecią Obszarów 
Wiejskich w województwie mazowieckim zaprasza mazowieckie sołec-
twa do udziału w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” odbywającego się pod 
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Samorządowcy, sołtyski i sołtysi, pochwalcie się sukcesami, pomysłami, 
dobrymi praktykami. Każda gmina ma prawo zgłosić do konkursu jed-
no sołectwo – zaprezentować, jak wykorzystywane są na danym terenie 
środki unijne na rozwój obszarów wiejskich lub aktywizację lokalnej spo-
łeczności. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie pisemnie 
do 2 sierpnia br. Pula nagród finansowych w tym roku wynosi 30 tys. zł.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do-
stępne są w serwisie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

za:www.mazovia.pl

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Szanowna redakcjo!
Pół roku temu zwracałem Państwa uwagę na opłakany stan hali magazynowej GS-u w Siennicy. Pisałem o tym 
miejscu jako melinie różnej maści narkomanów, alkoholików i amatorów mocnych wrażeń. Na łamach Pań-
stwa dwutygodnika zaapelowałem do szefostwa nasielskiej Gminnej Spółdzielni i komendanta miejscowego 
komisariatu policji o skuteczną interwencję, mającą na celu zabezpieczenie tego miejsca przed osobami 
niepowołanymi. Po kilku miesiącach odwiedziłem ponownie to miejsce. Do listu załączam fotografie aktu-
alnego stanu hali. 

Wnioski – stan budynku zagraża życiu i zdrowiu osób, które mogą, wciąż przez nikogo nie niepokojone, 
znaleźć się w jego wnętrzu. Odkryte studzienki (głębokości około 3 m na zewnątrz i wewnątrz hali), niezabez-
pieczone włazy do piwnicy (również ok. 3 m głębokości), dodatkowo naszpikowane metalowymi prętami, 
stanowisko „strzelnicze” dla amatorów broni pneumatycznej wewnątrz budynku, tony śmieci przed i w środku 
hali, których stale przybywa. 

Pytam zatem, kto weźmie odpowiedzialność za wybuch ewentualnej epidemii czy nieszczęśliwy wypadek? 
Czy tak ma wyglądać wizytówka przemysłowej części gminy? Czy zamontowanie tabliczki z nazwą firmy 
ochroniarskiej i naklejka z ostrzeżeniem o monitorowaniu obiektu załatwiają sprawę?

W trosce o bezpieczeństwo swoje i okolicznych mieszkańców proszę o realną interwencję, polegającą  
na zabezpieczeniu budynku i jego najbliższego otoczenia.

      Z poważaniem 

       Czytelnik 

       (dane wrażliwe do wiadomości redakcji)
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Z MIASTA

Progi i barierka  
przed przedszkolem
Kilkukrotnie już podejmowa-
ny był problem bezpieczeń-
stwa dzieci uczęszczających do 
Przedszkola Samorządowego 
w Nasielsku. Dotyczył on du-
żej liczby samochodów, które 
przejeżdżały obok przedszkola. 
Rodzice pragnąc odwieźć swoją 
pociechę do placówki niejedno-
krotnie zapominali o przepisach 
ruchu drogowego, dodatkowo 
pragnęli dowieźć dziecko pod same drzwi. Wielokrotnie przy przedszkolu dochodzi-
ło do niebezpiecznych sytuacji. O poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu apelował 
radny Dawid Domała podczas pierwszej komisji infrastruktury i porządku publicznego. 
Inicjatywa uzyskała poparcie radnych i 12 marca br. na drodze przy przedszkolu zosta-
ły zainstalowane dwa progi zwalniające wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. 
Przypominamy, że w tym miejscu obowiązuje strefa zamieszkania, a w związku z tym  
to piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami. Dodatkowo, w celu zapewnienia więk-
szego bezpieczeństwa, zamontowano barierkę, aby dzieci nie miały możliwości bez-
pośredniego wybiegania z drzwi wyjściowych na ulicę. 

E.G.

W SKRÓCIE

Utrudnienia  
na drodze powiatowej
Na drodze powiatowej 
nr 2409W rozpoczął się 
drugi etap jej remon-
tu. Chodzi o odcinek 
od granicy gmin Na-
sielsk-Pomiechówek do 
przejazdu kolejowego 
na odcinku 2690 me-
trów.

Starostwo Powiatowe 
w Nowym Dworze Ma-
zowieckim informuje, że 
zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac planowany jest na 31 maja 2019 
roku, w związku z czym kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym.

Jest to część druga inwestycji. Pierwsza, na długości 11 115 m, została wykonana w ubie-
głym roku.

Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego drogi powiatowej poprzez prze-
budowę nawierzchni i wykonanie robót towarzyszących. Prace wykonuje firma Drogi 
i Mosty – Jan Kaczmarczyk z Kacic koło Pułtuska za kwotę 1 261 261, 26 zł. Zadanie jest 
współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego.

(m)

Wybrano oferty 
Komisja przetargowa rozstrzygnęła postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne-
go. Dwuczęściowe zadanie pod nazwą „Przetarg nieograniczony na zadania pod nazwą: 
1. Budowa brakujących odcinków dróg asfaltowych 2. Przebudowa ulicy Osińskiego 
w Nasielsku.” Przetarg dotyczył położenia nawierzchni asfaltowej na ul. Generała Alek-
sandra Osińskiego (od ul. Kolejowej do ul. Królowej Jadwigi) oraz w Dobrej Woli w kie-
runku Jońca w uwzględnieniem mostku nad Naruszewką.

12 marca br. Urząd Miejski w Nasielsku ogłosił, że do wykonania obu części zadania wy-
łoniono firmę INFRASTRUKTURA BUD-59 z Warszawy. Wykonawca wartość pierwszej 
części inwestycji wycenił na kwotę 500 tys. zł, a drugiej na 338 tys. zł. Do pierwszej 
części firmy zgłosiły 9, a do drugiej 10 ofert.

 – Umowa na realizację 
zadań została podpisa-
na 20 marca. Termin 
realizacji brakujących 
odcinków dróg asfal-
towych w Dobrej Woli 
wyznaczono na koniec 
maja, a przebudowy uli-
cy O sińskiego do 28 
czerwca br. – informuje 
Radosław Kasiak kierow-
nik Wydziału Inwesty-
cji w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku.

(m)
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KINO NIWA ZAPRASZA
20–24 marca, GODZ. 15:00

27–28 marca, GODZ. 15:00

Jak wytresować smoka 3
Animowany, przygodowy, komedia; USA; Czas trwania 
1 godz. 44 min.

Zaskakująca opowieść o dorastaniu oraz odnajdywaniu 
odwagi, by stawić czoła nieznanemu, a także o tym, jak 
nigdy się nie poddać. Coś, co zaczęło się jako niezwy-
kła przyjaźń między nastoletnim Wikingiem (Czkawka), 
a smokiem z gatunku Nocna Furia (Szczerbatek), urosło 
do wielkich rozmiarów i stało się jedną z najpopular-
niejszych serii animowanych ostatnich lat.

20–24 marca, GODZ. 17:00 i 19:00

27–28 marca, GODZ. 17:00 i 19:00

Kurier
Sensacykny, historyczny; Polska; Czas trwania 1 godz. 40 min.

Sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana misją 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego - „Kuriera z Warszawy”. 
Jego samotna misja miała zdecydować o losach Pol-
ski i II wojny światowej. Ścigany przez wszystkie wrogie 
wywiady, w środku nocy przerzucony z hotelu Savoy  
do Żabna, spotyka ludzi, którzy na zawsze zmieniają 
jego życie.

29–31 marca, GODZ. 15:00 
3-4 kwietnia, GODZ. 15:00

Robaczki z zaginionej dżungli
Animowany; Francja; Czas trwania 1 godz. 32 min.

Kiedy mała biedronka zostaje uwięziona w tekturo-
wym pudle i wysyłana na Karaiby, jej tata wyrusza do 
Gwadelupy, aby ją uratować. Gdy po wielu trudach 
przybywa na miejsce, z zaskoczeniem odkrywa, że 
dzielny maluch znalazł sobie nowy dom i znajomych.

29–31 marca, GODZ. 17:00 
3-4 kwietnia, GODZ. 17:00

Kapitan Marvel 3D dubbing

Fantasy; Akcja; Przygodowy; USA; Czas trwania 2 godz. 4 min.

Akcja filmu „Kapitan Marvel” rozgrywa się w latach 
90-tych XX wieku, wcześniej niepokazywanych w fil-
mowym uniwersum Marvela. Ziemia dostaje się w sam 
środek galaktycznej wojny. Tytułowa bohaterka, Carol 
Danvers, jest oficerem armii Stanów Zjednoczonych, 
ale wkrótce odkryje prawdę o sobie i stanie się jedną 
z najpotężniejszych postaci wszechświata, gdy na sku-
tek genetycznej modyfikacji zyska pozaziemską moc 
rasy Kree.

29–31 marca, GODZ. 19:30 
3-4 kwietnia, GODZ. 19:30

Przemytnik
Dramat, kryminalny; USA; Czas trwania 1 godz. 56 min.

Earl Stone to ponad 80-letni mężczyzna, który nie ma 
grosza przy duszy. Jest sam jak palec, a bank grozi mu 
zajęciem zadłużonego biznesu. Właśnie wtedy otrzy-
muje ofertę pracy, która wymaga od niego jedynie jaz-
dy samochodem...

5–7 kwietnia, GODZ. 15:00 
10-11 kwietnia, GODZ. 15:00

Chłopiec z burzy 2D dubbing

Familijny, przygodowy; Australia; Czas trwania 1 godz. 39 min.

Pewnego dnia podczas zabawy na plaży Michael znaj-
duje trzy osierocone maleńkie pelikany. Tak zaczyna 
się niezwykle wzruszająca, pełna humoru i przygód 
opowieść o przyjaźni i dorastaniu człowieka i zwierzę-
cia. O tym jak wiele potrafią sobie nawzajem dać i jak 
wiele mogą siebie nauczyć...

5–7 kwietnia, GODZ. 17:00 
10-11 kwietnia, GODZ. 17:00

Całe szczęście
Komedia romantyczna;  Polska; Czas trwania 1 godz. 48 min.

„Całe szczęście” to pełna uroku i wakacyjnej 
energii historia o miłości, która rodzi się w nie-
przewidzianych okolicznościach. W spokojne i uporząd-
kowane życie Roberta, muzyka z orkiestry symfonicznej  
(Piotr Adamczyk), który samotnie wychowuje dziesięcioletniego synka, Filipa (Maks 
Balcerowski), niespodziewanie wbiega pełna energii i uroku popularna gwiazda fit-
ness, Marta (Roma Gąsiorowska).

Baran 21.03-20.04
Przez ludzką zazdrość i głupotę czekać Cię 
może trochę towarzyskich nieporozu-
mień. Unikniesz ich, jeśli nie dasz się wcią-
gnąć w ryzykowne sprawy. Masz szansę  
na wygraną w grach losowych.

Byk 21.04-20.05
Zakończ znajomości, które nie służą już 
niczemu dobremu. W pracy odważ się 
przyznać do błędów i przedstaw swoje 
propozycje szefowi. Nie kłóć się, tylko ne-
gocjuj, wtedy więcej osiągniesz. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie pozwalaj, aby leniwe osoby Cię wyko-
rzystywały. Przestań tracić czas na sprawy, 
które nie przynoszą Ci wymiernych korzy-
ści. Zachowaj zimną krew, bo niektóre spra-
wy mogą Cię teraz zaskoczyć.

Rak 22.06-22.07
Twój talent do organizowania i kierowania 
ludźmi bardzo się wszystkim przyda. Oka-
że się, że tam, gdzie wszyscy panikują, Ty 
potrafisz zachować spokój. Doprowadzisz  
do końca ważny projekt. 

Lew 23.07-23.08
Chętnie zajmiesz się planowaniem większych 
inwestycji w domu. Odkryjesz, że masz talent 
do prowadzenia rodzinnej księgowości. Nie 
oszczędzaj na tym, co Cię interesuje. Zrób 
dietę oczyszczającą. 

Panna 24.08-22.09
Nie przegap okazji i zapisz się na szkolenie lub 
kurs, dzięki któremu będziesz mógł wresz-
cie awansować. Postaraj się być wyrozumiały 
i serdeczny dla innych, ale pamiętaj o swoich 
własnych interesach.

Waga 23.09-23.10
Twoje ciągłe narzekania i brak wiary w suk-
ces może zniechęcić przychylne Ci osoby. 
Zastanów się więc, zanim skrytykujesz czyjś 
pomysł. Przestań liczyć na znajomości i sam 
szukaj pracy.

Skorpion 24.10-22.11
Nie pozwól sobie na marudzenie lub leni-
stwo, a zyskasz więcej niż inni. Szczęście 
w miłości będzie Ci sprzyjać. Szanuj nerwy, 
uważaj za kierownicą, nie denerwuj się na lu-
dzi. Unikaj osób, których nie lubisz.

Strzelec 23.11-21.12
Nadszedł czas, aby zatrzymać się i spokoj-
nie przemyśleć sprawy z ostatnich miesię-
cy. Zainteresuj się bardziej sprawami swoich 
krewnych. Będziesz bardziej niż inni podatny 
na stresy. 

Koziorożec 22.12-20.01
Będziesz tak zaaferowany różnymi sprawa-
mi, że nie zauważysz nowego adoratora, 
który od dawna chce zdobyć Twoje serce. 
Nie daj się ponieść negatywnym emocjom. 
Pomyśl o swojej dalszej edukacji. 

Wodnik 21.01-19.02
Twoja pomysłowość i determinacja przy-
dadzą się wszystkim, którzy starają się 
przeforsować słuszne sprawy. Pozwól lu-
dziom mieć własne zdanie, a unikniesz 
nieporozumień i męczących dyskusji.

Ryby 20.02-20.03
Masz wrażenie, że żyjesz w chaosie. Zrób 
plan swoich zamierzeń, a potem zacznij 
go realizować. Zmobilizuj się do spacerów 
i większego wysiłku fizycznego, dzięki temu 
odzyskasz dobrą formę.

HOROSKOP
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DROBNE

Dotacje PROW 2014-2020. Małe 
Gospodarstwa (60 tys.), Młody Rolnik 
(nowa kwota 150 tys.), Rozpoczęcie 
Działalności przez rolników (nowa 
kwota 250 tys.). Modernizacja 
Gospodarstw (zakup maszyn, inwe-
stycje budowlane). Wkrótce nabory. 
Wypełnianie dokumentów, dojazd do 
rolników. Tel. 795 931 529.

Tanio działka koło Nasielska Kątne 
146/4, 2200 m, 44 tys. zł, warunki 
zabudowy. Tel. 502 618 988.

Firma KAM-POL poszukuje pracow-
ników na stanowisko: Pracownik 
Produkcji-Sortowacz, Operator 
Wózków Widłowych. Informacja: re-
krutacja@kam-pol.biz. Tel. 784 902 549.

Usługi hydrauliczne Tel. 603 905 435.

Sprzedam działkę budowlaną 2700m2 
z dost. do drogi pub. w Cegielni Psuckiej 
k. Nasielska. Tel. 602 443 691.

Sprzedam działkę 2000 m2,  
ul. Piaskowa. Tel. 728 812 375.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku. Tel. 733 679 795.

Sprzedam prasę, sadzarkę, szatkownik 
do kapusty. Tel. 608 39 42 81.

Gąsocin – działka rolno-leśna ok. 2,5 
ha, pięknie położona, las sosnowy, mały 
stawek, wjazd z drogi asfaltowej. Cena 
85 tys. Tel. 502 115 413.

Skup Aut Złomowanych. Odbiór z miej-
sca. Tel. 601 734 912.

Zakład krawiecki w Nasielsku zatrud-
ni szwaczki, osobę do prasowania.  
Tel. 606 656 545.

Nasielsk. Sprzedam działkę budowla-
ną narożną o powierzchni około 1000 
m2 przy ul Sosnowej media w granicy 
działki. Telefon kontaktowy 502 182 991.

Do wynajęcia kawalerka przy  
ul. Warszawskiej. Tel. 604 654 312.

Sprzedam dwie jałówki ciemne.  
Tel. 500 595 876.

Mycie dachów, elewacji i kostki bruko-
wej. Tel. 507 567 910.

Małżeństwo z dziećmi szuka na wyna-
jem domku lub mieszkania do wynajęcia 
.Pilnie Nasielsk lub stacja PKP Nasielsk.
Tel. 730 996 002,730 557 006.

Firma Pleban zatrudni samodzielnego 
instalatora. Umowa o pracę. Atrakcyjne 
warunki finansowe. Tel. 602 629 778.

Sprzedam brony „5” i kultywator.  
Tel. 791 839 114.

Różne możliwości pracy przy budowie 
bram, balustrad, ogrodzeń. Tel. 607 
687 306.

Wykonam balustrady, bramy, ogrodze-
nia. Tel. 607 687 306.

Sprzedam mieszkanie ul. Warszawska, 
pow. 59,5 m2, II piętro. Tel. 606 450 438.

Narożnik prawie nowy i bujaczka  
Tel. 533 265 518.

Usługi koparko-ładowarką Tel. 781 948 
220.

Praca dorywcza w gospodarstwie 
ogrodniczym w Nasielsku. Tel. 691 
138 678.

Przyjmę do pracy kierowcę z kat. B.  
Tel. 512 383 610, 500 142 809.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,  

dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego  

pod numerem telefonu 572 388 046

18.03.–24.03.2019 r. 
Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.

25.03.–31.03.2019 r. 
Apteka Syrenka , ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.

1.04.–7.04.2019 r. 
Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz.

8.04.–14.04.2019 r. 
Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

15.04.–21.04.2019 r. 
Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.

22.04.–28.04.2019 r. 
Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

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

gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę
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OGŁOSZENIE   
O  PRACACH  BRUKARSKICH
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Nasielsku zaprasza 
do składania ofert na wykonanie prac brukarskich obejmujących następujący zakres:
- Wykonanie parkingu przy nieruchomościach ul. Piłsudskiego 12/16 A – D.
- Ułożenie chodnika przy nieruchomości ul. Warszawska 41/49 E.
- Remont nastopnic (wejścia do klatek schodowych) 5 szt.
- Inne prace zlecone.

Dokumentacja przetargowa oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania 
ofert dostępne w siedzibie Spółdzielni, Nasielsk, ul. Warszawska 21, tel. 23 691 24 35.

Każdy oferent, oprócz kosztorysu ofertowego, do przedkładanej dokumentacji musi 
dołączyć:
 – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 – kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację robót,
 – zaświadczenie z ostatnich 3 miesięcy o niezaleganiu w opłatach w ZUS,
 – zaświadczenie z ostatnich 3 miesięcy o niezaleganiu w opłatach w Urzędzie  Skarbowym,
 – wykaz robót zrealizowanych w okresie 5 lat wraz z referencjami od poprzednich 
zamawiających (min. 2),
 – informacje o zatrudnieniu w firmie (średnioroczne).
Niedotrzymanie wskazanych wyżej warunków unieważnia daną ofertę.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta brukar-
ska SML-W w Nasielsku 2019r.” do 28 marca 2019r. do godziny 10.30 w biurze 
Spółdzielni. O godzinie 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Przetargowej.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie miejsca remontu oraz jego 
otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, 
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy na 
wykonanie zamówień.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Odwrażliwianie otoczenia
W zaciszu swojej sypialni Ola odpoczywała po kolejnym ciężkim dniu. Stróżka 
ciepłego światła miejskiej latarni sączyła się przez szparkę w zsuniętych zasło-
nach, padając wprost na małą białą kulkę w nogach łóżka. Wzrok dziewczyny 
utkwił w nieruchomym ciałku szczenięcia. Madi spała snem sprawiedliwego. 
Nie przeszkadzały jej letnie dźwięki nadwiślańskich bulwarów i głosy zdrowo 
już podchmielonych ludzi zmierzających na kolejny melanż swojego życia.

 – Wygląda jak aniołek. Szkoda, że ma w sobie tyle z córci piekieł – pomyślała 
Ola, odruchowo rozmasowując dłonią obolałe ramię.

Trzeba przyznać, że pomimo aparycji idealnego pupila, Madi miała w sobie wię-
cej z wilka niż udomowionego Azorka. Już po pierwszych próbach spacerów 
było wiadome, że przed świeżo upieczoną właścicielką maluje się wizja ciężkiej 
i długotrwałej pracy. Szczeniak na spacerach rwał się na smyczy, nie reagował 
na swoje imię, szczekał na wszystko, co poruszało się z prędkością większą od 
przeciętnej prędkości żółwia. Jej zachowanie przypominało postawę fanów na 
koncercie Guns N’ Roses podczas utworu „Welcom To The Jungle”. Generalnie 
jeden wielki szał. Cóż, być może w poprzednim wcieleniu to właśnie był ulubio-
ny kawałek śnieżnobiałej Madi.

Sobota – poranek dnia następnego
Godzina była zupełnie nieprzyzwoita. Ola siedziała nad poranną kawą, usilnie 
próbując zogniskować wzrok na kartkach z notatkami. W akcie desperacji skon-
sultowała problemy behawioralne Madi z mamą, specjalistką od przypadków 
beznadziejnych. Poza obszernym wywodem i kilkoma uszczypliwymi uwaga-
mi, otrzymała pełen pakiet materiałów dydaktycznych.
 – Ten dzień będzie przełomowy! To mały krok dla człowieka, ale wielki dla 
zdziczałego szczenięcia … – Powiedziała sama do siebie, wstając z krzesła.
Szczeniak spojrzał na nią spod zmrużonych lekko powiek jak na bardzo ciekawy 
przypadek kliniczny. A przynajmniej tak właśnie by zrobił, gdyby potrafił podać 
definicję choroby psychicznej.
Ola ubrała sunię w zbroję z szelek. Przypięła smycz i, uzbrojona w solidną porcję 
najbardziej aromatycznych snaków, jakie udało jej się zdobyć, przekroczyła próg 
domu. Zgodnie z przewidywaniami, Madi rozpoczęła swój taniec pogo tuż po 
opuszczeniu bezpiecznego bloku. W sekundę z grzecznego maleństwa prze-
istoczyła się w rozszalałą bestię.
Dziewczyna sięgnęła do kieszeni. Szelest torebeczki z nagrodami sprawił, że 
smycz nagle się poluzowała. Brązowy nos znalazł się obok kieszeni letniej kurtki. 
Oli udało się skoncentrować uwagę córci ciemności na sobie. Podsunęła szcze-
niakowi zamkniętą dłoń z przysmakami do obwąchania i na zachętę wsunęła mu 
do paszczęki smakołyk. Uniosła lekko zgiętą w łokciu rękę.
 – Madi równaj – powiedziała spokojnie i zrobiła kilka kroków. Ku jej zaskocze-
niu Madi, nie odrywając wzroku od zaciśniętej dłoni, podążała przy jej nodze. 
Powtórzyła tę sztuczkę kilkukrotnie za każdym udanym razem, chwaląc szcze-
niaka i nagradzając. Nie oddaliła się zbytnio od bloku, pozwalając szczenięciu na 
załatwienie swoich potrzeb na pobliskim trawniku. Szybkie sprzątanie i natych-
miastowa ewakuacja do mieszkania. Rzut oka na zegarek.
 – Hymmm… piąta trzydzieści. Dobra, kochaniutka, chwila odpoczynku i ko-
lejna próba. Mamy jeszcze przynajmniej dwie godziny względnego bezruchu 
na ulicy.

Dni kolejne …
Po kilku takich spacerach Madi nauczyła się równać i skupiać uwagę na Oli. Ta 
niezwykle przydatna umiejętność pozwoliła na wprowadzenie w życie kolej-
nego etapu walki z lękiem. Dziewczyna podczas spacerów w kolejnych dniach 
starała się odsuwać od rzeczy, istot itd. wywołujących u szczeniaka ataki histerii 
na bezpieczną odległość. Gdy maluchowi udało się przejść obok takowych bez 
szczekania i konieczności wzywania egzorcysty, dostawał pochwałę i sowitą na-
grodę. Ola dbała, aby każdy taki spacer nie trwał zbyt długo i w miarę możliwości 
kończył się sukcesem. Było to niezbędne do zachowania jej i psiaka zdrowych 
zmysłów. Wraz z kolejnymi postępami starała się stopniowo zmniejszać dystans 
od obiektów zagrożenia. Gdy doszły do momentu, w którym Madi na spokojnie 
była w stanie wytrzymać na zewnątrz dłużej niż 20 min, postanowiła połączyć 
przyjemne z pożytecznym.
 – Kocyk, słoneczko i to wszystko w otoczeniu zieleni – mruknęła rozkładając 
obozowisko w odległości na oko 20 m od ścieżki rowerowej. Szczenię wlepiało 
ślepia w przejeżdżających rowerzystów. Psinka na tej odległości już umiała „ole-
wać” ruchome obiekty otoczenia. Ola zastosowała metodę małych kroczków. 
Pozwalała sobie powoli zmniejszać dystans raz za razem od ścieżki rowerowej. 
Starała się być nad podziw cierpliwa. Powoli, w tempie studenta zmierzającego 
na nudne zajęcia (bo zajęło to kilka spacerów oraz było drogą po łuku),  prze-
sunęła się pod samą ścieżkę.

Dziewczyny po dziś dzień uczą się siebie nawzajem i swoich mankamentów. 
Jednak ilość pracy i sposób się nie zmieniły.

Podsumowanie i kilka złotych zasad
1. Po pierwsze zaparz sobie melisę i bądź zrelaksowany na spacerze.
2. Staraj się nauczyć psa chodzenia przy nodze. Daj powąchać szczenięciu super przysmak, 
który masz dla niego. Wydaj komendę, a nosek zwierzęcia sam je poprowadzi za Twoją ręką.
3. Sesje mają być krótkie, a treściwe.
4. Zachowaj dystans od przedmiotów, osób, zwierząt wprawiających Twojego pupila w 
„drgawki”. Za każdym razem, gdy uda się mu zachować, odpowiednio nagradzaj sowicie. 
Stopniowo zmniejszaj dystans. Pamiętaj, nic na siłę. Metoda małych kroczków jest tą 
najbardziej pożądaną.         O.W.

NASIELSK BASZTA TEAM

Podsumowanie sezonu 2018
W sobotę, 9 marca br., zorganizowaliśmy podsumowanie sezo-
nu 2018. Impreza odbyła się w świetlicy wiejskiej w Żabiczynie. 
Świętowanie rozpoczęliśmy od rozgrzewki i krótkiego 4-kilome-
trowego biegu. Po czym wspólnie spędziliśmy czas w gronie bie-
gaczy i rowerzystów. 2018 rok był dla nas rokiem ważnym i dość 
pracowitym. Wzięliśmy udział w niezliczonej ilości biegów, prze-
biegliśmy kilkaset tysięcy kilometrów, po to, by cieszyć się zdro-
wiem, dobrą kondycją i żyć dalej z uśmiechem na twarzy. Przede 
wszystkim był to dla nas rok ważny z tego względu, że udało się 
zorganizować nasz pierwszy bieg (Nasielski Bieg Terenowy), który 
został miło przyjęty przez zawodników. Ponadto, mieliśmy zna-
czący udział także w wielu innych zawodach:
* 14 stycznia – 26. finał WOŚP – przebiegliśmy 350 km i zebraliśmy 900 zł – sztafeta od godz. 9.00 do 20.00.
* 17 czerwca – „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Popowie – pomoc w organizacji biegu;
* 12 sierpnia – Nasielski Bieg Terenowy – 6 km – organizacja biegu w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Gminy Nasielsk;
* 11 listopada – Bieg Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr” – 5 km – organizacja biegu wspólnie z Urzędem Miasta  
w Nasielsku w ramach projektu „Niepodległa”;
* 2 grudnia – organizacja Biegu Mikołajkowego ulicami Nasielska;
* Plogging – sprzątanie miasta – miało miejsce 28 kwietnia, 9 czerwca, 7 października – zebraliśmy kilkaset worków śmieci, 
sprzątając tereny Młodzianowa, Żabiczyna, Paulinowa, Głodowa.

Ponadto, braliśmy udział indywidualnie i grupowo w wielu innych okolicznych zawodach, z których wracaliśmy z meda-
lami oraz statuetkami za dobre miejsca. Biegi, w których najliczniej braliśmy udział:

* Wieliszewski Crossing – zima (udział 11 biegaczy, 7 miejsce drużynowo), wiosna (udział 12 biegaczy, oraz 3 dzieci,  
6 miejsce drużynowo), lato ( udział 11 biegaczy, oraz 3 dzieci, 2 kolarzy, 8 miejsce drużynowo),  jesień – (udział 11 biegaczy, 
5 dzieci, 3 kolarzy, 4 miejsce drużynowo); 
* Ultramaraton Powstańca w Wieliszewie (3 biegaczy indywidualnych, w sztafecie 7 biegaczy – 30 miejsce drużynowo, 
1 dziecko  w biegu na 400m);  
* Piąteczka dla każdego w Nowym Dworze Mazowieckim – udział 10 biegaczy, 1 dziecko, 5 miejsce drużynowo;
*Białołęcki Bieg Wolności – udział 8 biegaczy;
* Pogoń za Lisem w Winnicy – udział 18 biegaczy, 5 dzieci.
W tym roku postanowiliśmy nagrodzić tych, którzy wyróżnili się w 2018 r., a byli to:
* za udział w Ultramaratonie Powstańca w Wieliszewie – 63 kilometry indywidualnie – Stanisław Łabęda, Jarek Ruciński, 
Arek Żyła, Łukasz Malinowski, Łukasz Witkowski;
* za zdobycie Korony Maratonów (Maraton Dębno, Cracovia Maraton, Wrocław Maraton, Maraton Warszawski, Poznań 
Maraton zdobyte w ciągu 24 miesięcy, licząc od daty pierwszego ukończonego maratonu) – Jarek Ruciński, Krzysiek 
Skrzypczyński, Robert Sierzputowski;
* wśród dzieci aktywnie działających i wyróżniających się są: Michalina Sierzputowska, Julia i Filip Śmietańscy, Maja Pietras, 
Kacper Jankowski, Ula Domagalska, Zosia Rucińska, Natalia Tracz, Wojtek Tracz, Krzyś Tracz, Filip Pacia, Stanisław Budnik, 
Maja i Alicja Barańskie, Oliwier Krzewski;
* najlepszy biegacz: Adam Zalewski;
* najlepszy kolarz: Kamil Jankowski.

Oczywiście w Baszcie działa o wiele więcej osób, ale w tym roku postanowiliśmy wyróżnić tych, którzy osiągnęli nieby-
wały sukces, a swoją postawą i zaangażowaniem motywują innych.

Przez cały 2018 r. aktywnie działała 
Liga Endomondo. Była to rywalizacja, 
w której liczyła się ilość pokonanych 
kilometrów. W Lidze wzięło udział 32 
zawodników. Przez 12 miesięcy Ci, co 
brali udział w Lidze przebiegli 21 140 
km; 1 761 km miesięcznie. W Lidze 
brali również udział kolarze, którzy 
pokonali 26 887 km, 2 240 km mie-
sięcznie. 

Klasyfikacja medalowa kobiet:

1 miejsce – Agnieszka Jankowska,  
2 miejsce – Karolina Tracz,3 miejsce 
– Aneta Chmurska.

Klasyfikacja medalowa mężczyzn:
1 miejsce – Stanisław Łabęda,2 miej-
sce – Piotr Śmietański,3 miejsce 
– Łukasz Malinowski/ Robert Sierz-
putowski.

Klasyfikacja OPEN:
1 miejsce – Stanisław Łabęda,2 miej-
sce – Piotr Śmietański,3 miejsce – 
Agnieszka Jankowska.

Ten rok zapowiada się równie cie-
kawie i pracowicie. Od samego po-
czątku aktywnie działamy i zbieramy 
kolejne medale oraz pomysły, jak ak-
tywnie spędzić bieżący rok. Dołącz-
cie do nas i razem zmieniajmy świat  
na lepsze. 

(ICz)
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Brydż
Wyniki turnieju „szóstego”, 01.03.2019 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  174 pkt (60,42%)
2. Waldemar Gnatkowski – Robert Truszkowski  169 pkt (58,68%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra   159 pkt (55,21%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   154 pkt (53,47%)
5. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski   135 pkt (46,88%)
6. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   114 pkt (39,58%)
7. Alicja Bartosik – Jacek Jeżółkowski   103 pkt (35,76%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1-2. Janusz Muzal     38 pkt
 Janusz Wydra     38 pkt
3.  Waldemar Gnatkowski    32 pkt
4-7. Kazimierz Kowalski    30 pkt
 Piotr Kowalski     30 pkt
 Krzysztof Morawiecki    30 pkt
 Grzegorz Nowiński    30 pkt
8-9. Józef Dobrowolski     28 pkt
 Zbigniew Michalski    28 pkt
10.  Krzysztof Michnowski    26 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Początek rundy wiosennej
Dobry początek zawodników seniorskiej drużyny Żbika Nasielsk. W pierw-
szym meczu wiosennej rundy płońszczanie ulegli Żbikowi Nasielsk. Gola 
dla naszej drużyny zdobył w 52. minucie Mateusz Bramowicz, który znaj-
duje się w pierwszej piątce strzelców ciechanowsko-ostrołęckiej grupy 
z dorobkiem 13 bramek. Asystował mu, debiutujący w składzie, Daniel 
Gołębiewski.

W meczu po raz pierwszy w barwach Żbika pojawili się również testowani 
wcześniej: Cezary Duda i Marcin Chyczewski. Na bramce, natomiast, sta-
nął po dłuższej przerwie Karol Chrustowski. Zajmująca pierwsze miejsce 
w tabeli Makowianka Maków Mazowiecki, siarczyście pokonała Wkrę So-
chocin 8:0. 

Kolejni na „podium w tabeli” Nadnarwianka Pułtusk (w meczu z Iskrą Kra-
sne) i Kryształ Glinojeck (w meczu ze Strzegowem) oraz, będąca na czwar-
tej pozycji Ostrovia Ostrów Mazowiecka (w meczu z Orzycami Chorzele), 
pokonali swoich konkurentów identycznymi wynikami 5:1. 

Najbliższe dwa mecze piłkarze Żbika Nasielsk zagrają najpierw 23 mar-
ca z Kryształem Glinojeck, a tydzień później (30 marca), na boisku 
w Nasielsku z Tęczą Ojrzeń.

Michał B.
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Nowi zawodnicy  
w drużynie Żbika
MLKS Żbik oficjalnie ogłosił nazwiska nowych pozyskanych zawodni-
ków, którzy zagrają w zielono-czerwonych koszulkach. Ich celem jest 
wzmocnienie drużyny w walce o awans do IV ligi. Pierwszym transferowa-
nym zawodnikiem, jest wspominany już w poprzednich numerach Życia 
Nasielska, Daniel Gołębiewski, który objął także funkcję trenera drużyny 
żeńskiej. Ten 31-letni zawodnik ma bardzo bogate portfolio. Urodzony 
w Wyszkowie, grał w takich drużynach, jak Polonia Warszawa, Górnik Za-
brze, Korona Kielce czy Widzew Łódź. Ostatnio w rundzie jesiennej grał 
w Legionovii, gdzie pełnił nieoficjalnie rolę asystenta trenera. 

Drugim pozyskanym zawodnikiem jest 28-letni Cezary Duda, który wy-
stępuje na pozycji bramkarza. Jest wychowankiem Klubu Sportowego 
Zakładów Ostrowieckich Ostrowiec Świętokrzyski. Ostatnio grał w Świcie 
Ćmielów, a wcześniej występował w barwach Łysicy Bodzentyn, Wisły 
Annopol, Kamienia Brody i Hutnika Warszawy.

Trzecim zawodnikiem, który zasili drużynę Żbika jest 18-letni wychowa-
nek Świtu Nowy Dwór, który ma już doświadczenie w grze w MKS Cie-
chanów i Escola Varsovia – Sebastian Nowiński.

Do nasielskiej drużyny dołączył również grający na pozycji obrońcy Piotr 
Nowicki, ostatnio grał w UKS ASzWoj Rembertów.

Ostatnim zawodnikiem, który wesprze nasielską drużynę jest Marcin Chy-
czewski – wychowanek Sony Nowe Miasto. 25-letni zawodnik ma na swo-
im koncie grę w takich drużynach jak MKS Ciechanów, Błękitni Raciąż, 
Mazur Gostynin i ostatnio w KS Legionovia.

Michał B.

W skrócie
Sparingi Żbika – 
podsumowanie
Przed rozpoczęciem rundy wiosen-
nej Żbik Nasielsk rozegrał 7 spotkań 
sparingowych, które były okazją do 
przetestowania nowych zawodni-
ków, z którymi podpisano kontrakty 
na grę. Efektem finalnych spotkań są 
dwa remisy (w tym jeden bezbram-
kowy z Kasztelanem Sierpc z ligi 
okręgowej), trzy wygrane (Kono-
pianka Konopki 6:3, Korona Szy-
dłowo 5:4 i Wkra Pomiechówek 
6:0) oraz dwa przegrane (Mławianka 
Mława 4:5 i Legionovia II Legionowo 
2:3). Łącznie zawodnicy Żbika strzelili 
26 bramek, w tym 7 przez zawodni-
ków testowanych.

Michał B.


