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Z UM. Zaproszenie

Konsultacje 
społeczne
We wtorek, 27 sierpnia br., o godz. 18.00, w Nasielskim Ośrodku Kultu-
ry, odbędą się konsultacje społeczne na temat przebudowy skweru przy  
ul. Rynek w Nasielsku. 

Na spotkaniu obecny będzie przedstawiciel pracowni projektowej – 
OUTIN Architektura J. Gromadka z Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do aktywnego udziału 
w spotkaniu.

Uczcili bohaterów z 1920 r.Przebudowa skweru

str. 3

Wymiana torów

str. 5

Uroczystości upamiętniające polskich żołnierzy poległych w Bor-
kowie podczas bitwy z bolszewikami w 1920 r. odbyły się w so-
botę, 17 sierpnia br. 

O godzinie 16.00 przedstawiciele władz samorządowych: Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska, Jerzy Lubieniecki przewodniczący 
Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki i radny Janusz Gers oraz przedstawi-
ciele Borkowa złożyli wieńce oraz zapalili znicze na grobie żołnierzy 
poległych w Bitwie o Borkowo w 1920 r., który znajduje się na cmen-
tarzu w Cieksynie.

Natomiast przy pomniku w Borkowie tuż przed godz. 17.00 wpro-
wadzono posterunek honorowy w asyście Kompanii Honorowej  
2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. 

Licznie przybyły poczty honorowe różnych instytucji i organi-
zacji, wśród nich znaleźli się przedstawicieli Ochotniczych Straż 
Pożarnych i harcerze. 
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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

Nieodpłatna pomoc prawna
Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna od lipca jest udzielana 
w nasielskim Urzędzie Miejskim zgodnie z poniższym harmonogramem:

Radca prawny:
pn. 13:00 – 17:00; wt. 12:00 – 16:00; śr. 12:00 – 14:00,
Adwokat:
śr. 14:00 – 16:00; czw. 12:00 – 16:00; pt. 11:00 – 15:00.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na parterze budynku 
Urzędu, obok kasy Banku Spółdzielczego.

Z GMINY

Susza zniszczyła 
uprawy rolne
Od 8 do 12 lipca br. nasielskim magistracie przyjmowane były wnioski  
o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Do Urzędu Miejskiego 
zgłosiło się 528 rolników.

Od 31 lipca do 14 sierpnia br. w terenie pracowała komisja do spraw szaco-
wania szkód, oceniając powstałe straty.

Najbardziej dotknięte suszą zostały uprawy roślin strączkowych (łubin, 
groch), straty w tych uprawach w większości przypadków przekraczały 
70%. Równie poważne straty susza wyrządziła w uprawach zbóż jarych 
oraz kukurydzy, w których szkody stwierdzone przez komisję oscylowały 
w przedziale 50-60%. 

Najmniej, bo w ok. 30 - 50% ucierpiały zboża ozime, które w związku  
z siewem jesiennym miały dobrze wykształcony układ korzeniowy. 

- Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji, jakie będą ewentualne graty-
fikacje dla poszkodowanych rolników. Decyzje takie podejmie najpraw-
dopodobniej, po spłynięciu wszystkich szacowań z poszczególnych gmin 
do poszczególnych wojewodów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
– mówi Jadwiga Szymańska, Kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich UM Nasielsk.

(red.)

Z UM

Dofinansowanie  
w ramach MIWOP
W czwartek, 25 lipca br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego, zostały podpisane umowy na dofinansowa-
nie zadań „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Nasielsk” i „Zakup systemu służącego informowaniu o jakości powietrza 
w Gminie Nasielsk” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

Na powyższe zadania udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości: 
20 000,00 zł na zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Nasielsk”;

10 000,00 zł na zadanie „Zakup systemu służącego informowaniu o ja-
kości powietrza w Gminie Nasielsk”. 

Dofinansowanie w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019” mogło wynieść 
do 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Wyjaśnienie
Uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, w zakładce Rejestry i Ewidencje, w Centralnej 
Ewidencji Umów w 2018 roku zostały błędnie wprowadzone dane doty-
czące umowy o numerze 33/u/18 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie 
realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zawartej ze 
Stowarzyszeniem Artystyczno – Społecznym Skafander. 

Prawidłowa kwota dofinansowania na realizacje zadania publicznego w ra-
mach inicjatywy lokalnej – Wiejska Scena Kulturalne w Cieksynie wyniosła 
20 000,00 zł brutto. 

Pierwotnie podana była błędna kwota dofinansowania wynosząca 73 
300,00 zł brutto. Zaistniała pomyłka mogła sugerować iż, ww. Stowarzy-
szenie realizowało zadanie publiczne w kwocie zdecydowanie wyższej, 
niż prawidłowa wartość umowy, tj. 20 000,00 zł brutto. 

Przepraszamy za zaistniałą pomyłkę władze Stowarzyszenia Skafander. W 
załączeniu publikujemy skan pierwszej strony umowy.

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
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RADNI RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU 2018 – 2023

Rodryg Czyż
Dlaczego zdecydował się Pan wystartować 
w wyborach samorządowych? Czy ma Pan 
jakieś doświadczenie w pracy w organach sa-
morządu lokalnego bądź pracy społecznej?
– Nigdy nie myślałem o pracy w samorządzie. Nie 
utożsamiałem się z nim i wcale nie uważam, że radnemu 
dla dobrego sprawowania jego funkcji potrzebne jest 
takie doświadczenie.
W przypadku radnego najlepiej, żeby nie miał nic wspól-
nego z samorządem, działał na zupełnie odmiennej 
płaszczyźnie życia i wniósł do Rady świeżość, wiedzę, zdrowe spojrzenie na problemy 
społeczeństwa, które będzie reprezentował. Radny powinien poznać ustawy regulujące 
prace samorządu.
Ideałem byłoby, żeby Radę tworzyły osoby o zdywersyfikowanych doświadczeniach 
życiowych, wykształcone w różnych dziedzinach zawodowych, które, wzajemnie się 
uzupełniając, stworzą zespół ludzi wspierających się swoją wiedzą, ale i rzetelnie anali-
zujących poczynania władzy wykonawczej w gminie.
Radny powinien mieć kręgosłup moralny, swoje zdanie i potrafić go bronić.

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania w naszej 
gminie w obecnej kadencji Rady Miejskiej?
- Po pierwsze trzeba zadbać o mieszkańców, o ich podstawowe potrzeby. Niezbędne jest: 
dokończenie kanalizacji w mieście; wykonanie nawierzchni asfaltowych lub brukowych 
na nieutwardzonych drogach; wybudowanie chodników i oświetlenia (w miejscach, 
w których ich nie ma). Równorzędnie, przy realizacji powyższych inwestycji, warto 
pomyśleć o ścieżkach rowerowych. 
Po drugie, należy wzmocnić działanie na rzecz edukacji w szkołach średnich. Martwi mnie 
to, że młodzi ludzie, absolwenci gimnazjum i szkół podstawowych „uciekają” z naszego 
miasta po edukację do miast sąsiednich. Wyjeżdżają rano, wracają w nocy. Bez obiadu, bez 
kontroli, bez opieki. Czy tędy droga? Zachęcajmy naszą młodzież do nauki w nasielskich 
szkołach średnich, uczmy je lokalnego patriotyzmu, przecież pamiętamy, jak te szkoły 
tętniły życiem. Pokażmy, że nasze szkoły nie odbiegają poziomem nauczania od tych 
w Legionowie czy Nowym Dworze Mazowieckim. Należy zadbać o podniesienie prestiżu 
nasielskich szkół średnich, ich reklamę, inwestycję w edukację młodzieży.
Kolejna rzecz, o którą warto zadbać, to  czystość naszej gminy i miasta. I nie myślę tu 
jedynie o czystości naszych ulic, chodników, placów zabaw lasów czy przydrożnych 
rowów, ale również o czystość powietrza. I choć ta „czystość” nie jest zauważalna gołym 
okiem i nie razi nas swoim zanieczyszczeniem, to na pewno ma zdecydowanie większy 
wpływ na nasze zdrowie niż brud widoczny gołym okiem. Realne wprowadzenie planu 
PONE poprzez intensywną, a nawet natarczywą edukację mieszkańców o zagrożeniach 
płynących dla ich zdrowia z zanieczyszczonego środowiska. Bieżące informowanie 
o stopniu zanieczyszczenia powietrza. Jest nadzieja, że takie epatowanie informacjami 
przyniesie pozytywny skutek. 

Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego? (nie-
zbędne inwestycje, projekty, zmiany, działania)
 – To, co najbardziej mi przeszkadza w moim okręgu wyborczym, to niszczejący budynek 
dawnego Domu Nauczyciela. Chciałbym, żeby został on wyremontowany lub przynajmniej 
zabezpieczony przed narastającą destrukcją. Uważam jednak, że porażką będzie nie 
uzyskanie dofinansowania na ten cel.
Tak, jak już wspomniałem przy ogólnym omawianiu inwestycji w naszej gminie, ważne 
są inwestycje drogowe. Chciałbym, żeby przynajmniej część z nieutwardzonych jeszcze 
dróg w moim okręgu w tej kadencji została wyasfaltowana lub wybrukowana.
Chciałbym też doprowadzić do poprawy infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 1 
(boczne wejście, bezpieczeństwo pieszych).

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy?
– Mocną stroną naszej gminy jest położenie geograficzne w odniesieniu do miasta 
stołecznego i jej dobre połączenie kolejowe i drogowe. Intensywny rozwój budownictwa 
mieszkaniowego, zarówno wielo, jak i jednorodzinnego w sąsiednich gminach, w końcu 
„rozleje” się również na naszą gminę. Możemy wspomóc napływ mieszkańców do naszej 
gminy poprzez wszelkiego rodzaju jej promocję. Nowi mieszkańcy to wymierne korzyści 
dla naszego budżetu (podatek od osób fizycznych i podatek od nieruchomości, które 
stanowią lwią cześć naszych dochodów własnych). 
Dużym ułatwieniem byłoby wprowadzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego, które by określały przeznaczenie terenów pod zabudowę, jednocześnie 
dawałyby gwarancję, że w ich sąsiedztwie nie powstaną inwestycje uciążliwe.

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, 
rodzina, zainteresowania, itp.)
- Jestem mieszkańcem gminy Nasielsk od roku 1979. Po ukończeniu szkoły średniej (LO 
im J. Iwaszkiewicza w Nasielsku) wyjechałem na studia do Warszawy. Studiowałem 
na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej w zakresie konstrukcji 
budowlanych i inżynierskich. W pracy zawodowej w pełni wykorzystuję wiedzę zdobytą 
na studiach. Na co dzień zajmuję się projektowaniem konstrukcji budowlanych. Jestem 
żonaty i mam troje dzieci. W wolnych chwilach lubię czytać dobre książki. Interesuję się 
historią naszego kraju po 1918 roku.

Mieszkańcy, którzy chcieliby się ze mną skontaktować, mogą to zrobić, 
pisząc na adres r.czyz@nasielsk.pl

Z MIASTA

Aktywni sąsiedzi
W ramach programu „Inicjatywy Lokalne 2019” 
ogłoszonego przez gminę Nasielsk, mieszkańcy 
należący do Wspólnoty Mieszkaniowej Płońska 
24D złożyli w ubiegłym roku w nasielskim ma-
gistracie wniosek pt. Aktywni sąsiedzi. Zgodnie 
z nim na terenie tego osiedla miała powstać si-
łownia plenerowa.

Wniosek został zaaprobowany do realizacji i są-
siedzi z Płońskiej otrzymali na jego wykonanie 
wsparcie finansowe w wysokości 19 987,50 zł. 
W ramach tych środków zakupiono siedem ma-
szyn: orbitrek, biegacz, wioślarz, jeździec, wa-
hadło/twister, ławka/prostownik pleców, prasa 
ręczna/wyciąg górny. Inwestycja jest objęta 
trzyletnim okresem gwarancji. W tym czasie, aby uprawnienia do niej nie wygasły wspólnota mieszkaniowa za-
deklarowała się do opłacania corocznej kontroli eksploatacji maszyn przez 3 lata, co łącznie opiewa na kwotę 
1 500 zł netto ich wkładu finansowego. 

Urządzenia siłowni zewnętrznej zostały przywiezione i zamontowane przez firmę Stameco z Limanowej, której 
ofertę wybrali wnioskodawcy. Prace instalacyjne odbyły się w poniedziałek, 5 sierpnia br. 

Zgodnie z zaleceniami firmy Stameco mieszkańcy osiedla mogą korzystać z siłowni i ćwiczyć na świeżym po-
wietrzu od środy, 7 sierpnia br. 

E.G.

Z MIASTA

Przebudowa skweru
W poprzednim numerze ŻN pisaliśmy o planowanej rewitalizacji skweru im. JP II znajdującego się w centrum na-
szego miasta. Właśnie trwają prace nad projektem, którego wykonawcą jest firma Outin Architektura z Nowego 
Dworu Mazowieckiego. Wstępny projekt nowego skweru jest już gotowy. We wtorek, 27 sierpnia br., o godz. 
18.00, w Nasielskim Ośrodku Kultury, odbędą się konsultacje społeczne na temat przebudowy skweru, podczas 
których będzie można przedstawić swoje propozycje i uwagi dotyczące planowanej inwestycji. 

(red.)
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R E K L A M A

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP
18 lipca, Popowo Północ, pożar wersalki. Jedna osoba poszkodowana, 
przekazana ZRM. W akcji udział brały: OSP Nasielsk, JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki, ZRM.

20 lipca, Nasielsk ul. Warszawska, zadymienie na ogródkach działkowych. 
Na miejsce zdarzenia przybyło OSP Nasielsk.

22 lipca, Nasielsk ul. Krańcowa, pożar lasu. W akcji uczestniczyły: OSP 
Nasielsk, WSP Pomiechówek, OSP Cieksyn.

24 lipca, Mazewo Dworskie, zderzenie dwóch samochodów osobo-
wych. Jedna osoba poszkodowana, przewieziona przez ZRM do szpitala. 
W akcji udział brały: OSP Jackowo, 2x OSP Nasielsk, 2x JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki, ZRM Nasielsk, KP Nasielsk, WRD Nowy Dwór Mazowiecki.

2 sierpnia, Lelewo, pożar prasy do bel słomy. W akcji udział brały: 2x OSP 
Cieksyn, 2x OSP Nasielsk, JRG Nowy Dwór Mazowiecki.

4 sierpnia, Nasielsk ul. Płońska, zabezpieczenie lądowiska LPR. Uczestni-
czyły: OSP Nasielsk, JRG Nowy Dwór Mazowiecki.

6 sierpnia, Nasielsk ul. Lipowa, wyjazd do usunięcia gniazda owadów 
błonkoskrzydłych. OSP Nasielsk.

7 sierpnia, Nuna, pożar trawy. W akcji udział brały: OSP Nuna, OSP 
Nasielsk, Pogotowie Energetyczne.

13 sierpnia, Mogowo, pożar pustostanu. W akcji udział brały: OSP Nasielsk, 
2x OSP Cieksyn, OSP Jackowo, JRG Nowy Dwór Mazowiecki, KP Nasielsk.

17 sierpnia, Nasielsk ul. Warszawska, usuwanie gniazda os – OSP Nasielsk.

19 sierpnia, Kosewo, zgłoszono pożar stodoły – alarm był fałszywy. Do 
akcji wyjechały jednostki: 2x OSP Nasielsk, OSP Jackowo, JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki.

Z UM

Dofinansowanie na usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu
Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2019 r. otrzymała 
dotację na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Całkowity koszt realizacji zadania będzie wynosił 38.788,43 netto, z cze-
go 19.394,21 zł (50%) wynosi dofinansowanie z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach 
zadania zostanie usunięte i przekazane do unieszkodliwienia ok. 126,255 
Mg wyrobów zawierających azbest.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z POLICJI

Odnaleźli 
skradzioną 
figurkę
30 maja br. doszło do kradzie-
ży mosiężnej figury Matki Boskiej  
z przydrożnej kapliczki w Mazewie 
Włościańskim. Jak informuje pod-
kom. Szymon Koźniewski, oficer 
prasowy Komendanta Powiato-
wego Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim, w Nunie nasielscy 
kryminalni we współpracy z dziel-
nicowymi zatrzymali 39-letniego 
mężczyznę podejrzanego o kra-
dzież wspomnianej figury. Funk-
cjonariusze w toku podjętych 
czynności zatrzymali sprawcę, któ-
ry przyznał się do winy oraz odzy-
skali figurę. Przestępstwo kradzieży 
zagrożone jest karą do 5 lat pozba-
wienia wolności.

(e)

Z GMINY

Góra śmieci  
pod ogrodzeniem
Od dłuższego czasu na rogu ul. Parkowej i ul. Kolejowej w Starych Pieści-
rogach, pod samym ogrodzeniem Skate Parku, rośnie wysypisko śmieci. 

Wcześniej w tym miejscu stały kontenery na zużytą odzież. Już wtedy 
wielu mieszkańców, zamiast wrzucić do pojemników, wolało pozostawiać 
ubrania i inne rzeczy obok. Kontenery dodatkowo nie były systematycz-
nie opróżnianie i w ten sposób powstało lokalne wysypisko odpadów. 

W końcu sprawę uporządkowano. Dodatkowo gmina postawiła obok trzy 
kontenery na segregowane odpady tzw. gniazdo. Co miało zmotywować 
mieszkańców do segregacji.

Niestety, śmieci nadal lądowały zarówno w pojemnikach, jak i obok nich. 
Kontenery zabrano na początku sierpnia br., ale góra śmieci została. O za-
branie głosu w tej sprawie poprosiliśmy przedstawicieli nasielskiego Urzę-
du Miejskiego.

 – W miejscowości Stare Pieścirogi obowiązuje workowy system odbie-
rania odpadów segregowanych. Gniazdo zostało usunięte z uwagi na 
to, że podrzucane tam były odpady, które nie powinny tam być, między 
innymi: niebezpieczne, remontowe, motoryzacyjne, i inne. Firma Błysk-
-Bis nie ma obowiązku odebrać pozostałych odpadów z tego miejsca, 
w związku z tym w najbliższym czasie zostaną uprzątnięte na koszt gminy 
Nasielsk – informuje Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska 
nasielskiego magistratu.

Po raz kolejny gmina będzie musiała sfinansować odbiór śmieci wyrzuca-
nych w miejscach to tego nieprzeznaczonych. 

Warto zauważyć, że trwają wakacje i ze Skate Parku korzystają dzieci i mło-
dzież. Przykre jest, to że dorośli usypują im wysypisko śmieci przynosząc 
tu pojemniki po farbach, gruz czy odpady motoryzacyjne.

E.G.

W dniu 8.08.2019 r. w Nowych 
Pieścirogach funkcjonariusze Ze-
społu Patrolowo-Interwencyj-
nego KP Nasielsk zatrzymali do 
kontroli  drogowej motorower 
marki Kymco, którym kierował 
49-letni mieszkaniec Warsza-
wy znajdujący się w stanie nie-
trzeźwości z wynikami 0,92 mg/l 
i 0,89 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

W dniu 10.08.2019 r. w Lelewie 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej 
motorower marki Keeway, któ-
rym kierował 43-letni mieszka-
niec gminy Nasielsk znajdujący 
się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kami 0,87 mg/l i 0,80 mg/l alko-
holu w wydychanym powietrzu.

W dniu 17.08.2019 r. w Starych 
Pieścirogach funkcjonariusze Ze-
społu Patrolowo-Interwencyj-
nego KP Nasielsk zatrzymali do 
kontroli  drogowej motorower 
marki Keeway, którym kiero-
wał 22-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk znajdujący się w stanie 
nietrzeźwości z wynikami 0,37 
mg/l i 0,33 mg/l alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

Sporz. RW

Z GMINY

Kolejna kontrola 
Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy gminy, którzy poinformowali o kolej-
nej, w ostatnich dniach, kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska terenów po byłym wysypisku w Kosewie. Burmistrz Nasielska potwierdza, 
że o kontroli wiedział i podtrzymuje swoje stanowisko, że ostatnio zwożony na 
teren wysypiska gruz był nawieziony tylko i wyłącznie w celu odbudowania 
zniszczonej drogi. 

 – W dniu 12.08.2019 r. kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska nie była wykonywana na zgłoszenie gminy Nasielsk. Nie jest nam wia-
domo, czy była to kontrola na zgłoszenie. Kontrolowane były tereny gminne, 
czyli teren zrekultywowanego składowiska w Kosewie – mówi burmistrz Bog-
dan Ruszkowski.

Burmistrz Nasielska nie otrzymał jeszcze protokołu pokontrolnego i nie znane są 
na chwilę obecną ustalenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

WIOŚ do momentu zamknięcia wydania nr 18 ŻN nie udzielił odpowiedzi na 
pytania dotyczące przeprowadzonej kontroli.

W opublikowanym na ten temat materiale w telewizji TVP3 i programie „Two-
je Sprawy”, Krzysztof Gołębiewski, przedstawiciel WIOŚ mówił o trwających 
czynnościach kontrolnych i zbieraniu materiału dowodowego z terenu byłego 
wysypiska w Kosewie. Na ten moment oficjalnie WIOŚ mówi o nielegalnym 
przetwarzaniu i przechowywaniu odpadów wyłącznie na terenie przyległym 
do wysypiska, tj. po byłej cegielni, należącym do prywatnego przedsiębiorcy. 
Poprzednim razem, czyli 10 lipca br.,  kiedy była przeprowadzana kontrola w 
Kosewie obecni byli także funkcjonariusze wydziału do walki z Przestępczością 
Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Tym razem policja informuje, że ich 
działania nie były podejmowane w charakterze kontrolnym.

 – W dniu 12 sierpnia 2019 roku funkcjonariusze tutejszego Wydziału nie uczest-
niczyli w kontroli terenu dawnego składowiska odpadów w Kosewie lub tere-
nu przyległego. Czynności wykonywane w tym dniu przez funkcjonariusza 
tutejszego Wydziału nie można zakwalifikować, jako czynności kontrolne – 
informuje podkom. Andrzej Tchorzewski, specjalista Wydziału do walki z Prze-
stępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji.

O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.
E.G.
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Z PKP

Trwa wymiana torów 
Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe 
dokonuje ważnej modernizacji li-
nii nr 27 Nasielsk – Sierpc. Na razie 
prace remontowe prowadzone są 
na sześciokilometrowym odcinku 
między Nasielskiem a Cieksynem. 
– Do tej pory zdemontowano 
prawie 4 km starego toru i ułożo-
ny jest kilometr nowego – infor-
muje Karol Jakubowski z zespołu 
prasowego PKP Polskich Linii Ko-
lejowych S.A. – W ramach inwe-
stycji oczyszczony i uzupełniony 
zostanie także tłuczeń, a specjalne 
maszyny wyregulują tor. Ponad-
to przebudowane zostaną cztery 
przejazdy drogowo - kolejowe, na 
których zostaną wymienione płyty 
– dodaje. 

Na stacji PKP Nasielsk można było 
ostatnio zauważyć wagony z tłucz-
niem i podkładami stojące na bocz-
nicy kolejowej. 

– Wykonawcą przebudowy jest 
Pomorskie Przedsiębiorstwo Me-
chaniczno-Torowe Sp.  Z o.o. 
z Gdańska. Termin realizacji in-
westycji określono na 29 wrze-
śnia br., a jej łączny koszt wyniesie  
10,5 mln zł. Inwestycja realizowana 
jest ze środków własnych PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. – dodaje 
Karol Jakubowski. – Remont torów 
zapewni sprawny przejazd pocią-
gów między Nasielskiem a Sierp-
cem. Po remoncie tego odcinka 
pociągi pojadą szybciej i wyeli-
minowane zostaną ograniczenia 
prędkości – podsumowuje mo-
dernizację Karol Jakubowski.

W związku z trwającym remon-
tem tej linii na odcinku Nasielsk 
– Płońsk kursuje zastępcza komu-
nikacja autobusowa, a pociągi jeż-
dżą na odcinku Płońsk – Sierpc. 
Ponadto przewoźnik informuje,  
że w związku z wprowadzeniem 
komunikacji zastępczej  przewóz 
rowerów jest niemożliwy. Przystan-
ki zastępcze na remontowanym 
odcinku w Nasielsku zorganizowa-
no od strony ul. Kolejowej, w Ciek-
synie przy Szkole Podstawowej, 
a w miejscowościach: Wkra i Da-
lanówek w okolicach przejazdów 
drogowo-kolejowych obok tych 
stacji, a w Płońsku od strony ulicy 
Towarowej. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie 
informują jeszcze  o kolejnych pla-
nach spółki, ale wydaje się, że wid-
mo zamknięcia linii nr 27 Nasielsk 
– Sierpc odeszło w niepamięć, 
a władze PKP zaczynają dostrzegać 
potencjał tego odcinka. 

Przypomnijmy, że jeszcze w la-
tach 90-tych XX w., to właśnie tą 

trasą jeździły pociągi z Nasielska 
do Sierpca i dalej do Torunia lub 
Płocka, z Warszawy do Bydgosz-
czy, a nawet do Kołobrzegu. Nie-
stety, wraz z rozwojem motoryzacji 
i znaczącym zwiększeniem do-
stępności do komunikacji samo-
chodowej, kolej traciła pasażerów. 
Stopniowo zaczęto likwidować 
połączenia kolejowe. Na począt-
ku XXI wieku z Nasielska jeszcze 
można było dojechać do Torunia 
z małym postojem w Sierpcu. Ale 
już w 2004 roku istniało widmo 
likwidacji tej linii przez spółkę PKP 
Przewozy Regionalne.

Wtedy Jan Mączewski, ówcze-
sny wicestarosta p łońsk i ,  za-
biegał wraz z samorządowcami 
z powiatu płońskiego i sierpeckie-
go o przywrócenie korzystnego 
rozkładu jazdy oraz o zakup szyno-
busu. Ostatecznie linię uratowano,  
ale z torów zniknął, słynny na tej 
trasie, pociąg piętrowy, a zastąpił 
go szynobus.

Michał B.

Z GMINY

Wybory  
do Izb Rolniczych
W niedzielę, 28 lipca br., w nasielskim magistracie odbyły się wybory do 
Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kandydatów do tych rad 
można było zgłaszać od 18 czerwca do 5 lipca br. Warunkiem było zebra-
nie pod wnioskiem zgłoszeniowym 50 podpisów osób płacących po-
datek rolny. W sumie w wyborach kandydowało 5 osób: Dawid Obojski, 
Mirosław Kasiak, Dariusz Zaręba, Tomasz Rasiński, Bogdan Ziemiecki.

W gminie Nasielsk są 2854 osoby uprawnione do głosowania, ale w wy-
borach aktywny udział wzięło 209 osób. Największą liczbę głosów w wy-
borach uzyskali: Dawid Obojski – 77 i Mirosław Kasiak – 66. To oni będą 
reprezentować naszą gminę w Radzie Powiatowej Mazowieckiej Izby Rol-
niczej przez najbliższe 4 lata. 

(red.)

OŚWIATA

Maluchy ruszają do przedszkola

Z UM

Wyniki konkursu  
Nasz Zielony Nasielsk
Kontynuując tradycję z ubiegłych lat, Burmistrz Nasielska w maju br. 
ogłosił konkurs  Nasz Zielony Nasielsk w trzech kategoriach:

Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk,

Najładniejsza posesja w Gminie Nasielsk, w tym:
 – gospodarstwo rolne,
 – działka rekreacyjna,
 – zabudowana nieruchomość,

Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk.

Wśród kryteriów oceny zgłoszonych sołectw, posesji czy balkonów zna-
lazły się zapisy, mające na celu wsparcie i zachęcanie mieszkańców do 
podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających, tj:  tworzenie 
Miejsc Przyjaznych Pszczołom (klomby, trawniki, rabaty kwietne, parki, 
skwery, aleje drzew, ogrody przydomowe, ogródki działkowe, doniczki 
na parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem roślin miododaj-
nych).

W ocenie równie ważne były min. takie kryteria jak:
*gospodarka odpadami (segregowanie odpadów, kompostowanie od-
padów),
*gospodarka ściekami (rachunki za odbiór ścieków, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków)
* zieleń i mała architektura.

Miło nam poinformować, że Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców 
konkursów w poszczególnych kategoriach:

W konkursie na Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk:
I miejsce zajęło sołectwo Paulinowo;

W konkursie na Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk:
I miejsce zajęła posesja Państwa Jadwigi i Jarosława Szymańskich,
II miejsce zajęła posesja Pani Wioletty Zawadzkiej,
III miejsce zajęła posesja Państwa Haliny i Zenona Kamińskich,

W konkursie na Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk: 
I miejsce zajął balkon Pani Karoliny Krysińskiej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy pozostałych do 
udziału w konkursach w przyszłym roku. O terminie wręczenia nagród 
poinformujemy Państwa indywidualnie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

W lutym br. ruszyła rekru-
tacja do przedszkoli dzie-
ci z roczników 2014, 2015 
i  2016. Najmłodsi  mo-
gli ubiegać się o miejsca 
w żłobku. I etap rekruta-
cji dzieci na rok szkolny 
2019/2020 zakończ ył 
się pod koniec kwietnia. 
W celu wzięcia udziału w II 
etapie rodzice zobowiąza-
ni byli do wypełnienia po-
twierdzenia woli przyjęcia. 
Ostatecznie 97 dzieci zo-
stało przyjętych do Samo-
rządowego Przedszkola 
w Nasielsku. Poza tym 165 
maluchów będzie kon-
tynuować wychowanie 
przedszkolne w wymienionej pla-
cówce. 

 – W roku szkolnym 2019/2020 
w Samorządowym Przedszkolu 
w Nasielsku zaplanowano 11 od-
działów, w tym jeden na wakacje. 
W jednym oddziale maksymalnie 
może być 25 dzieci. W Samorzą-
dowym Przedszkolu w Pieściro-
gach w roku szkolnym 2019/2020 
zaplanowano cztery oddziały – 
informuje burmistrz Bogdan Rusz-
kowski.

W budynku nasielskiego przedszko-
la funkcjonuje także Żłobek Miej-

ski, który dysponuje 70 miejscami, 
a przyjęcia do niego są prowadzone 
na bieżąco. Na ten moment do dys-
pozycji jest  jeszcze 6 wolnych miejsc 
dla maluszków. Co do przedszko-
li, Samorządowe Przedszkole w Sta-
rych Pieścirogach dysponuje jeszcze 
3 wolnymi miejscami, przewidziane 
są bowiem oddziały łącznie dla 86 
dzieci. Dyrektor nasielskiej placówki, 
Agnieszka Pałaszewska, zaprasza ro-
dziców dzieci, które rozpoczną edu-
kację przedszkolną we wrześniu 2019 
r., na zebranie organizacyjno-informa-
cyjne w 29 sierpnia br. o godz. 17.00, 
które odbędzie się w auli przedszkola 
na pierwszym piętrze.

Dodatkowo 30 sierpnia br. od 
godz. 9.00 do 12.00 zorgani-
zowany zostanie Dzień Otwarty, 
podczas którego odbędą się za-
jęcia adaptacyjno – integracyjne, 
a także możliwość konsultacji z lo-
gopedą oraz psychologiem. Tego 
samego dnia (30.08.br.) w godz. 
10.00-12.00 Kamila Broma, dy-
rektor przedszkola w Star ych 
Pieścirogach, również zaprasza 
nowoprzyjęte dzieci wraz z rodzi-
cami na Dzień Otwarty. Przypomi-
namy rodzicom, że podczas tych 
spotkań dzieci muszą mieć obu-
wie na zmianę. 

E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Szwindel jakich mało
Jakub Ćwiek jest autorem kil-
ku powieści, ale do tej pory 
zajmował się przede wszyst-
kim fantastyką. Dlatego jego 
najnowszy utwór pt. Szwindel, 
może być pewnym zasko-
czeniem dla wiernych czy-
telników jego prozy. Jest to 
bowiem powieść jak najbar-
dziej współczesna i realistycz-
na, z wątkami kryminalnymi 
i sensacyjnymi w tle. Warto ją 
przeczytać z kilku powodów. 

Autor ma łatwość posłu-
giwania się piórem, dlate-
go tę książkę każdy, mniej 
c z y  t e ż  b a r d z i e j  w p r a -
wiony cz yte ln ik ,  „przej-
dzie” bez większego problemu. Tym bardziej, że temat jest naprawdę 
wart zgłębienia. Oszustwo bowiem, choć może nie zdajemy sobie 
z tego sprawy, to w naszym kraju rzecz powszechna i niestety mar-
ginalizowana. Co więcej, każdemu z nas zdarzyło się być oszukanym 
na większą bądź mniejszą skalę. Do tzw. drobnicy zaliczyć można  
np. kantowanie podczas wydawania reszty, szczególnie tych spieszących 
się i nieuważnych klientów. Wielu zapewne miało do czynienia z nacią-
gaczami z różnych branż (np. budowlańcy), kiedy to stawki ustalone 
przed wykonaniem zadania znacząco zmieniały się po jego ukończe-
niu. Oczywiście nieuczciwi bywają też klienci, którzy nie chcą zapłacić 
za wykonaną pracę. Prawdziwą plagą stały się różnego rodzaju szwindle, 
w których oszust podszywa się pod jakąś instytucję i domaga się od nas 
spłaty nie istniejącej należności. Albo w dobrej wierze dokonujemy za-
kupu, za niezłą sumkę, rewelacyjnego przedmiotu, który tak naprawdę 
jest zdecydowanie mniej wart. Prawdziwą katastrofą może być zniknięcie 
wszystkich naszych oszczędności z konta bankowego i wiele podobnych 
historii. Książka Ćwieka pokazuje, bo w końcu jest inspirowana prawdzi-
wymi wydarzeniami, że oszuści krążą wokół nas i mają się dobrze, a po-
mysłów na to, jak się obłowić, im nie brakuje. Na szczęście, o ile jest to 
w ogóle jakaś pociecha, zawsze nawet najlepszy oszust może trafić na 
większego od siebie mistrza. 

W Szwindlu opisano grupę oszustów, od wielu lat zajmujących się tym 
procederem. Funkcjonuje on według pewnych reguł, o których opo-
wiada jeden z głównych bohaterów: numery dzielą się na Drobnicę, gdy 
po prostu się improwizuje, korzystając z okazji, Przygrywki, gdy zarzuca 
się sieci i zbiera kasę na duży numer oraz Główne albo też DwaGie, co 
oznacza Główną Grę. W tych ostatnich rozpracowuje się dokładny cel, 
co wymaga czasu i inwestycji.

Akacja powieści rozpoczyna się w zakładzie opiekuńczym, w którym 
umiera Ferdynand Górski (alias Houdin) jeden z przywódców legendar-
nej grupy oszustów. Jego rzeczy, w tym zeszyt z zapiskami, trafiają dzię-
ki zaprzyjaźnionej pielęgniarce do Mikołaja – syna, z którym od lat nie 
utrzymywał kontaktów. W ten sposób syn pozna historię ojca i otrzyma 
szansę na pokaźny spadek, ale pod warunkiem, że nawiąże współpracę 
z grupą oszustów, którym przewodzi Jan Karwasz (alias Bosco). Wyda-
je się, że artyści przekrętu (con – artists) profilujący swoje ofiary (gapy) 
w mgnieniu oka, których umiejętności mamy okazję poznać w różnych 
sytuacjach, poradzą sobie z każdym zadaniem. Moim zdaniem mocną 
stroną powieści jest temat, pokazany przede wszystkim z perspektywy 
oszustów, a słabszą, jej konstrukcja. 

Zastosowany przez autora „przekładaniec” czasowy zdecydowanie le-
piej byłoby wykorzystać w scenariuszu filmowym niż w powieści, która 
zyskałaby na atrakcyjności zachowując chronologię wydarzeń. Trzeba 
przyznać, że Szwindel to doskonały materiał na film sensacyjny. 

W każdym razie zawsze warto trzymać się zasady, którą poleca Ćwiek: 
Jeśli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to znaczy, że … nie jest 
prawdziwe. 

Iwona Pęcherzewska

Piosenka  
o Cieksynie
Cieksyn! Cieksyn! Cieksyn!
Piękna osada nad rzeką, 
wszyscy tu żyją radośnie, 
pod Najwyższego opieką.

Słońca tu dużo i wody,
las historyczny dokoła,
ludzie przecudnej urody, 
echo z oddali wciąż woła.

Tu bili nas bolszewicy, 
my nie ułomki, nie tchórze, 
strzegliśmy swojej granicy, 
dzięki, tam, Temu na górze.

Jesteśmy mądrzy i zdrowi, 
w czystym powietrzu i słońcu, 
Cieksyn dziś znany jest wszędzie,
bo nigdy nie był na końcu.

Cudowny Kościół i rzeka, 
wokół ogródki i kwiaty,
my pracujemy wytrwale, 
nic nie robimy na raty.

Tworzymy mądrą społeczność, 
która się lubi i kocha, 
zewsząd widoczna serdeczność, 
wokół Świątyni u Rocha.

W Cieksynie możesz odpocząć, 
uleczyć duszę i serce,
tutaj odzyskasz swą radość,
tutaj zdobędziesz najwięcej.

Cieksyn zaprasza i gości, 
tu pachnie sosna, topola, 
pospacerujesz chodniczkiem, 
możesz też spojrzeć na pola.

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

Z BIBLIOTEKI. Dla najmłodszych

Książki o zwierzętach
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zaprasza dzieci i młodzież do korzystania z bogatej 
oferty książek o zwierzętach. 

Miłośnicy zwierząt, zarówno ci najmłodsi, jak i troszkę starsi na pewno znajdą coś dla siebie. Jedną z naj-
popularniejszych autorek książek o zwierzętach, które podbijają serca młodych czytelników jest brytyj-
ska pisarka Holly Webb.

Bohaterami jej krótkich opowiastek są najczęściej małe dziewczynki, którym towarzyszą przyjaciele – 
psy, koty, króliki i chomiki, którym dzieci pomagają. Dotychczasowo wydane książki Holly Webb zostały 
zebrane w kilka serii – w tym m.in. Zaopiekuj się mną, Mój niesforny szczeniak czy Na ratunek!. Kolejną, 
równie znaną i lubianą autorką bestsellerowej serii Magiczny piesek i Magiczny kotek, jest Sue Bentley. 

W książkach dla dzieci autorstwa Sue Bentley nie brakuje zwierząt i wróżek. A w książkach Tiny Nolan, 
z serii Na pomoc zwierzakom zagubione, porzucone i zaniedbane zwierzęta trafiają do schroniska Cichy 
kąt . Ewa i Karol Mareccy, główni bohaterowie, których rodzice prowadzą schronisko, wiedzą, że w życiu 
nie zawsze jest idealnie. Codziennie zjawia się nowe zwierzę, które potrzebuje ich pomocy. Uwielbia-
ne przez młodych czytelników są również książki Agnieszki Stelmaszyk z serii Kto mnie przytuli?, które 
oczarują wszystkich przyjaciół zwierząt. Pieski i kotki, o których opowiadają, mieszkały kiedyś w schro-
nisku dla zwierząt – w Przytulisku. Marzyły o rodzinie, o domu i o tym, że ktoś je pokocha. Oprócz 
dużego wyboru literatury pięknej, 
posiadamy również książki po-
pularno-naukowe o zwierzętach. 
Zapraszamy serdecznie do korzy-
stania z bogatej oferty książek dla 
dzieci i młodzieży.

30 sierpnia godz. 20:00
parking przy kościele św. Wojciecha

KINO PLENEROWE
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KONKURS 

Mazowieckie  
Barwy Wolontariatu
Już po raz 9. Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs 
Mazowieckie Barwy Wolontariatu. 

Można do niego zgłaszać wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, 
które wspólnie podejmują działania społeczne. Zamierzeniami przedsię-
wzięcia są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia 
wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających za zadanie podniesienie 
prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców woje-
wództwa o rodzajach wolontariatu i obszarach pracy wolontariuszy, a tak-
że zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu 
w Warszawie.

Kandydatów należy zgłaszać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35 – osobiście lub za pośrednic-
twem poczty. Formularz zgłoszeniowy (wraz z opisem działalności, np. 
wspomnienia, relacji czy pamiętnika) można też przesłać na adres dialog@
mazovia.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 września 2019 r.

Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest w październiku podczas gali 
konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego”.

Informacji udziela Biuro Dialogu Obywatelskiego w Departamencie Orga-
nizacji UMWM pod adresem:dialog@mazovia.pl lub nr tel.: 22 59 79 679.

Z UM

Najładniejsze zabytki 
na Mazowszu
Telewizja TVP3 Warszawa rozstrzygnęła konkurs na najładniejsze zabytki 
na Mazowszu. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na podium 
ponownie znalazł się obiekt z naszej gminy, a zwycięzcą został mieszka-
niec Nasielska. 

Za najlepszą fotografię nagrody od TVP3 otrzymają:

• miejsce I Jarosław Dylewski (za fotografię Zamku Książąt Mazowieckich 
w Ciechanowie),

• miejsce II Wiktor Czajkowski (za fotografię Baszty w Nasielsku);

• miejsce III Mateusz Rybinkowski (za fotografię Bazyliki Archikatedralnej 
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie).

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Z POWIATU. NCM pozyskuje środki

Profilaktyka zdrowotna dzieci
We wtorek, 6 sierpnia br., Jacek Kacperski dyrektor 
Nowodworskiego Centrum Medycznego podpisał 
umowy o dotacje na realizację zadań w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. W sumie jest 
to sześć projektów pn.: „Profilaktyka wad kręgo-
słupa”, które będą realizowane w poszczególnych 
gminach naszego powiatu: Czosnowie, Leoncinie, 
Nasielsku, Pomiechówku, Zakroczymiu i Nowym 
Dworze Maz. oraz projekt pn. „Profilaktyka otyłości 
wśród dzieci w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”. 
Na te cele przekazano łącznie 2 621 455,00 zł z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014 - 2020.

Projekty realizowane w gminach naszego powiatu skierowane są do dzieci z klas 1-6 szkół podstawowych, u któ-
rych w ramach badań kwalifikacyjnych zostanie stwierdzona wada kręgosłupa lub otyłość. 

Przewidują objęcie uczestników następującymi formami wsparcia:

- działania informacyjno – edukacyjne obejmujące badania ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakre-
su wad kręgosłupa oraz otyłości, edukację zdrowotną oraz ponowne badania ankietowe (działania skierowane  
do dzieci i rodziców);

- interwencje terapeutyczne obejmujące zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu w module wad krę-
gosłupa oraz co najmniej 2 razy w tygodniu w module otyłości), badania lekarskie - prowadzone na początku, 
w połowie interwencji oraz na koniec, 3 indywidualne porady świadczone przez lekarza lub fizjoterapeutę, wspar-
cie dietetyka w liczbie 5 spotkań indywidualnych.

Łącznie w okresie realizacji zadania tj. do czerw-
ca 2021 r. wsparciem zostanie objętych 432 dzie-
ci w module wad kręgosłupa i 84 dzieci otyłych. 
Wsparcie kierowane do dzieci trwać będzie od  
3 do 9 miesięcy.

Rekrutacja do projektów rozpocznie się we 
wrześniu, przed jej uruchomieniem zostanie 
upubliczniony Regulamin rekrutacji oraz zasad 
uczestnictwa w projektach.

Z POWIATU

Mikrobus  
dla DPS
W piątek, 19 lipca 2019 roku, w siedzibie Oddzia-
łu Mazowieckiego Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnoprawnych podpisano 
umowę o realizację projektu w ramach „Progra-
mu Wyrównywania Różnic Między Regionami 
III ”.

W imieniu Zarządu Powiatu Nowodworskiego 
umowę podpisał Marek Rączka, dyrektor PCPR 
w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach 
podpisanego dokumentu - obszar D w zakre-
sie likwidacji barier transportowych, zostanie za-
kupiony mikrobus 9-cio miejscowy, specjalnie 
przystosowany do przewozu osób na wózkach 
inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej im. 
Jana Pawła II w Nasielsku, który jest jednostką or-
ganizacyjną Powiatu Nowodworskiego.

AD za:www.nowodworski.pl

Z MIASTA

Biblioteka  
do remontu
Niebawem ruszą prace budowlane w budynku nasiel-
skiej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. W kamie-
nicy znajdującej się przy ulicy Piłsudskiego planowane 
jest wykonanie najbardziej potrzebnych prac remon-
towych w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, in-
stalacji c.o., c.w.u., elektrycznej, termomodernizacji 
wraz z elewacją, renowacji podłóg oraz ścian we-
wnętrznych, dostosowanie budynku dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz wykonanie innych prac re-
montowych.

 – W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze,  
tj. czekamy na odpowiedź wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, który określi szczegółowe wytyczne 
i zakres prac. Następnie będzie wybrany projektant 
oraz wystąpimy o uzyskanie wszystkich niezbędnych 
pozwoleń – informuje Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska. – Planowane prace budowlane ruszą jesz-
cze w tym roku, a zakończenie planowane jest na 
wiosnę 2020 r. Wstępny szacunkowy koszt prac to 
ponad 400 tys. zł – dodaje. 

Dzięki współpracy pomiędzy Miejsko-Gminną Biblio-
teką Publiczną w Nasielsku oraz Urzędem Miejskim 
w Nasielsku udało się pozyskać na ten cel dofinan-
sowanie w kwocie 260 tys. zł w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infra-
struktura Bibliotek 2016–2020”.

(red.)
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Z ŻYCIA PARAFII

Lira na koronacji  
Matki Bożej Smardzewskiej

U HARCERZY

Zlot harcerski  
z okazji 30 - lecia ZHR
W piątek, 2 sierpnia 2019 r., Nasielskie Środowisko ZHR wyruszyło na Ju-
bileuszowy Zlot z okazji 30-lecia naszej organizacji, który odbył się w nie-
wielkiej miejscowości Rybaki koło Olsztyna. W zlocie uczestniczyło blisko 
6 tys. osób i wraz z nimi mieliśmy okazję stawiać czoła zadaniom, które 
były dla nas przygotowane. Własnoręcznie wykonaliśmy półki, które zdo-
biły nasze namioty i pokazywały trud włożony w ich stworzenie. Braliśmy 
udział m.in. w pielgrzymce do Gietrzwałdu, gdzie pobiliśmy rekord Polski 
w tańcu ,,Belgijki’’ i aktualnie znajdujemy się w Księdze Rekordów Gu-

inessa z liczbą ponad 4,5 tys. osób tańczących! Mogliśmy usłyszeć tam 
również kilka ciepłych słów skierowanych w naszą stronę od samego Pre-
zydenta RP, Andrzeja Dudy. 

Podczas odbywających się ognisk zlotowych mieliśmy przyjemność 
wysłuchać gawęd znamienitych gości tj. Premiera Polski, Mateusza Mora-
wieckiego, wnuczki założycieli harcerstwa w Polsce Olgi i Andrzeja Mał-
kowskich, Tiny Małkowskiej – Żaby, czy wnuka Aleksandra Kamińskiego, 
zuchmistrza oraz twórcy ,,Kamieni na Szaniec” - Wojciecha Feleszko.

Podejmowaliśmy się służby w pobliskich miastach, gdzie pomagaliśmy 
mieszkańcom m.in. w porządkowaniu miejsc publicznych lub w opiece 
nad dziećmi. Braliśmy czynny udział w Jubileuszowych Igrzyskach Spor-
towych ZHR czy grach terenowych, odbywających się na terenie miasta 
Olsztyn lub obszarze zlotu. 

Mimo iż pogoda nie zawsze nam sprzyjała, stawiliśmy czoła wszystkim 
trudnościom i z dobrymi humorami oraz pełni niesamowitych przeżyć 
wróciliśmy do Nasielska, a Zlot 30-lecia ZHR-u na pewno pozostanie  
w naszej pamięci. Czuwaj!

sam. Emilia Ćwik

Z ŻYCIA PARAFII

Nowi kapłani
Decyzją biskupa płockiego, Mirosława Milewskiego, w naszych parafiach od 22 sierpnia br. nastąpią zmiany ka-
drowe. Dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, ks. Paweł Perdion, został mianowany 
wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą, a nowym wikariuszem nasielskiej parafii 
został ks. Mariusz Majczak. 

Z parafii pw. św. Rocha w Cieksynie odchodzi ks. Piotr Pieczewski, który będzie wikariuszem w parafii  
pw. św. Mateusza w Pułtusku. Nowym wikariuszem w parafii w Cieksynie został mianowany ks. Łukasz Chruściel, 
który dotychczas pracował w parafii pw. św. Benedykta w Płocku. 

(red.) za: www.decezjaplocka.pl

W  c z wa r te k ,  15  s i e r p n i a  b r. , 
w święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, w Smar-
dzewie koło Płońska odbyła się 
uroczystość koronacji koroną pa-
pieską obrazu Matki Bożej Smar-
dzewskiej. Dokonał jej abp Józef 
Michalik z Przemyśla w towarzy-
stwie biskupów diecezji płockiej: 

b iskupa seniora Romana Mar-
cinkowskiego i biskupa pomoc-
niczego Mirosława Milewskiego. 
Msza święta koronacyjna rozpo-
częła się w samo południe na pla-
cu przed kościołem.

W homilii, którą wygłosił abp Jó-
zef Michalik, wierni usłyszeli, że 
korona jest owocem wiary, ma 
wymiar duchowy i wynika z tego 
wiele zadań dla wiernych. Zauwa-
żył on, że z takich miejsc ludzie 
odchodzą umocnieni. 

Uroczystości swoimi występa-
mi uświetnili: nasielski chór Lira, 

a także kwintet Canzona z Płoc-
ka oraz orkiestra dęta z Socho-
cina. Wyjątkowy charakter tego 
wydarzenia podkreślili członko-
wie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II 
z Pułtuska oraz strażacy.

Licznie wzięli w nim udział tak-
że kapłani z całej naszej diecezji, 
osoby życia konsekrowanego, 

a także przedstawiciele władz rzą-
dowych i samorządowych. Z tej 
okazj i  do Smardzewa przybyli 
również piesi pielgrzymi z oko-
licznych miejscowości, jak i wier-
ni niemal z całej diecezji płockiej. 

Z pewnością był to jeden z naj-
ważniejszych dni w historii nie-
wielkiej parafii w Smardzewie. 

Proces koronacji trwał kilka lat, 
jednak był on dopełnieniem za-
wierzenia diecezji Matce Bożej 
300 lat temu. Ostatecznie srebr-
na, pozłacana i uosobiona kamie-
niami korona poświęcona została 

przez papieża Franciszka podczas 
audiencj i  generalnej  23 maja 
2018 r. W specjalnej pielgrzymce 
uczestniczyli wówczas ks. Hen-
ryk Dymek ze Smardzewa i ks. 
Czesław Stolarczyk z sąsiedniego 
Sochocina. Koronowany obraz 
znajduje się na ołtarzu smardzew-
skiej świątyni. 

– Koronacje obrazów maryjnych 
to przejaw czci dla Matki Naj-
świętszej i Dzieciątka Jezus. Koro-
nowane mogą być tylko obrazy 
łaskami słynące w miejscach bę-
dących ośrodkami kultu liturgicz-
nego. Koronacja jest duchowym 
aktem uwielbienia Maryi – po-
wiedział ks. proboszcz tejże para-
fii, Henryk Dymek.

Sanktuarium w Smardzewie zo-
stało siódmym sanktuarium ma-
ryjnym w diecezji płockiej, które 
posiada koronę papieską.

Michał B. (i.)
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UROCZYSTOŚCI. Nasielsk

15 sierpnia 2019 roku
W 99. rocznicę bitwy nad Wkrą, 
czy, jak zapisał to wydarzenie 
gen. Władysław Sikorski, bitwy 
o Nasielsk, odbyła się tradycyjna 
uroczystość na nasielskim cmen-
tarzu i w nasielskim kościele. Jej 
organizatorami byli nasielski sa-
morząd miejski i proboszcz na-
sielskiej paraf ii . Pierwsza część 
odbyła się na nasielskim cmen-
tarzu.

P rz y dź więkach żo ł n iersk ich 
pieśni zbierali się przy żołnier-
skiej mogile przedstawiciele sa-
morządu miejskiego, delegacje 

różnego rodzaju jednostek or-
g a n i z a c yj nyc h g m i ny,  o r g a-
nizacj i  i  stowarzyszeń, poczty 
sztandarowe. Wartę honorową 
przy grobie zaciągnęli żołnierze 
z jednostki w Kazuniu i harcerza 
z ZHR. W nasielskiej uroczystości 
uczestniczył również starosta po-
wiatu nowodworskiego Krzysztof 
Kapusta.

Punktualnie o godz. 11.15 ode-
grany został hymn państwowy. 
Uroczystość na cmentarzu po-
prowadził Krzysztof Miller kie-
rownik Wydziału Administracj i 

i Nadzoru.

Następnie słowo do obec-
nych skierowali dwaj główni 
organizatorzy patriotyczno 
religijnej uroczystości: bur-
mistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowsk i  i  prob oszcz 
i dziekan nasielski ksiądz 
kanonik Tadeusz Pepłoński. 
Burmistrz w swym wystą-
pieniu podkreślając wagę 
tego, co wydarzyło się 99 
lat temu podkreślał potrze-
bę zgody i  wzajemnego 
poszanowania. Wystąpienie 
Księdza Proboszcza miało 
charakter modlitwy.

Po tych dwóch wystąpie-
niach nastąpiła część naj-
ważniejsza uroczystości na 
cmentarzu – złożenie kwia-

tów na grobie poległych w roku 
1920. W ten sposób oddawa-
no im cześć i wyrazy szacunku. 
Tę cześć oddawano także tym, 
którzy w tej wojnie zginęli lub 
walczyli w niej bohatersko.

Po złożeniu wieńców i wiązanek 
uczestnicy spotkania przemaszero-
wali w szyku zwartym do kościoła, 
gdzie została odprawiona uroczysta 
msza św. w intencji Ojczyzny, a tak-
że w intencji bohaterów poległych 
w roku 1920. Była to jednocze-
śnie suma odpustowa. Odprawił ją 
i homilię wygłosił proboszcz parafii 
w Nunie ks. Waldemar Marciniak.

Andrzej Zawadzki 

UROCZYSTOŚCI. Borkowo

Uczcili bohaterów z 1920 r.
U r o c z ys to ś c i  u p a m i ę t n i a j ą -
ce polskich żołnierzy poległych 
w Borkowie podczas bitwy z bolsze-
wikami w 1920 r. odbyły się w sobotę,  
17 sierpnia br. 

O godzinie 16.00 przedstawicie-
le władz samorządowych: Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska, 
Jerzy Lubieniecki przewodniczący 
Rady Miejskiej i i radny Janusz Gers 
oraz przedstawiciele Borkowa zło-
żyli wieńce oraz zapalili znicze na 
grobie żołnierzy poległych w Bi-
twie o Borkowo w 1920 r., który 
znajduje się na cmentarzu w Ciek-
synie.

Natomiast przy pomniku w Borko-
wie tuż przed godz. 17.00 wpro-
wadzono posterunek honorowy 
w asyście Kompanii Honorowej 

2. Mazowieckiego Pułku Saperów 
w Kazuniu. 

Licznie przybyły poczty honoro-
we różnych instytucji i organizacji, 
wśród nich znaleźli się przedstawi-
cieli Ochotniczych Straż Pożarnych 
i harcerze. 

Uroczystość prowadził Krzysztof 
Miller, kierownik Wydziału Admi-
nistracji nasielskiego magistratu. 
Punktualnie o godz. 17.00 rozpo-
częła się msza święta polowa, którą 
sprawowali ksiądz kapitan Krzysz-
tof Ziobro oraz ksiądz Ryszard 
Kolczyński. Za oprawę muzyczną 
odpowiedzialna była w tym roku 
Orkiestra Wojskowa z Torunia pod 
batutą kapelmistrza starszego cho-
rążego sztabowego Andrzeja Bo-
gusza.

W uroczystościach wzięl i 
udział i wiązanki pod pomni-
kiem składali m.in. Zdzisław 
Sipiera wojewoda mazowiec-
ki w imieniu Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego; Łukasz Kudlicki 
Szef Gabinetu Politycznego 
Ministra Obrony Narodowej 
w imieniu Ministra Obrony 
Narodowej Mariusza Błasz-
czaka; Anita Czerwińska i Jan 
Grabiec posłowie na Sejm 
VIII kadencji; pułkownik Ro-
b e r t  K a m i ń s k i  D owó d c a  
2. Mazowieckiego Pułku Saperów 
z Kazunia w imieniu Dowódcy Ge-
neralnego Rodzajów Sił Zbrojnych 
generała broni Jarosława Miki; Piotr 
Oleńczak pełnomocnik Wojewody 
Mazowieckiego ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych; Rado-

sław Rybicki, dyrektor 
Departamentu Rolnic-
twa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w imieniu 
Marszałka Wojewódz-
t wa Mazowieck iego 
oraz Magdalena Bier-
nacka, zastępca dy-
rektora Departamentu 
Kultury, Promocji i Tu-
rystyki. 

O b e c n i  b y l i  t a k ż e 
przedstawiciele sąsied-
nich gmin: Marek Czer-
niakowski wójt gminy 
Joniec, Mariusz Łępic-
ki zastępca burmistrza 

Pomiechówka; Jerzy Ryziński wójt 
Sochocina.

Gminę Nasielsk reprezentowa-
li: burmistrz Bogdan Ruszkowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Lubieniecki, radni: Janusz 
Gers, Andrzej Pacocha, Krzysztof 
Fronczak, Dawid Domała, komen-
dant Komisariatu Policji w Nasielsku 
podinsp. Dariusz Leszczyński oraz 
przedstawiciele nasielskich szkół, 
nasielskich instytucji i zakładów 
pracy. 

Po zakończonej mszy świętej go-
ście mieli okazję wygłosić prze-
mówienia.

W dalszej kolejności uczestnicy 
usłyszeli salwę honorową. Następ-
nie Apel Pamięci odczytała major 
Agnieszka Królak. 

Dla mieszkańców gminy Nasielsk 
i gości oczekiwanym punktem 
uroczystości była inscenizacja 
walk polsko-bolszewickich roz-

grywających się nad Wkrą w 1920 
r. W przedsięwzięciu wzięło udział 
80 rekonstruktorów. Za emocjo-
nującą i wciągającą widzów nar-
rację odpowiedzialny był Andrzej 
Olejko, polski historyk, specjali-
zujący się w historii wojskowości 
i problematyce lotniczej. O efek-
towną prezentację inscenizacji 
przy użyciu broni i amunicji zadba-
li pirotechnicy firmy FHU „AS” S.C 
z Piotrkowa Trybunalskiego.

Uroczystości i współtowarzyszą-
ce kulturalne wydarzenia odbyły 
się dzięki dofinansowaniu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie.

Gmina Nasielsk już od dziewięt-
nastu lat sprawuje pieczę wraz 
z Nasielskim Ośrodkiem Kultu-
ry nad organizacją rocznicowych 
uroczystości. Wcześniej pamięć 
o żołnierzach z 1920 r. podtrzy-
mywali mieszkańcy Borkowa.

(red.) 
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ABC OGRODNICTWA

Trawnik w ogrodzie
Brak opadów i ciepła, słoneczna pogoda nie mają dobrego wpływu na 
kondycję naszych trawników. Często po okresie suszy decydujemy się 
na wykonanie nowego trawnika lub regenerację obecnego, na którym 
trawa została przesuszona przez promienie słoneczne Decydując się na 
wykonanie trawnika warto zaplanować od razu miejsce ścieżek i alei do-
jazdowej, gdyż nic tak nie szpeci trawnika, jak wydeptana trawa. Wyko-
nane, na obrzeżach trawnika, pasy np. z kostki brukowej podkreślają jego 

urok i ułatwiają koszenie trawy. Prosta powierzchnia trawnika też jest uła-
twieniem w jego pielęgnacji, dlatego warto zadbać o to już na etapie jego 
tworzenia. Dużo pracy czeka na zakładających trawnik przy nowo wybu-
dowanym domu. Wtedy najlepiej jest wierzchnią warstwę gleby przesiać 
przez siatkę. To pozwoli na pozbycie się gruzu, kamieni, czy też resztek 
folii i kawałków innych materiałów. Następnie warto wyrównać teren.

Piękny trawnik jest ozdobą i wizytówką każdego ogrodu. Miejsce to 
chętnie jest wybierane przez dorosłych na rekreację i wykorzystywane 
do ustawienia leżaków itp. czy też jako plac zabaw dla dzieci.

Najlepszymi terminami na zakładanie trawnika są miesiące wiosenne 
kwiecień, maj oraz koniec sierpnia i wrzesień. Zaleca się też zakładanie 
trawnika po deszczu. Wtedy ziemia jest wilgotna i nie wymaga podle-
wania przed siewem i po nim. Gdy trawnik zakładany jest w słoneczne 
dni, to należy ziemie obficie podlać, a gdy ziemia przeschnie, wzruszyć 
wierzchnią warstwę grabiami. 

Gdy do siewu nie używamy siewnika, to ważny jest kierunek siania 
i gęstość zasiewu. Pierwszą warstwę trawy rozsiewamy gęsto, chodząc 
prostopadle do jednego z boków trawnika, a następną prostopadle do 
innego przyległego do niego boku. Następnie warto użyć lekkiego wal-
ca do ugniecenia lub poruszyć ziemie grabiami do liści i po tym zabiegu 
obficie podlać. 

Podlewanie należy powtarzać, gdy ziemia lekko przeschnie, co zapobie-
gnie wysychaniu delikatnych korzeni młodych siewek. Nasiona różnych 
traw nie kiełkują w tym samym czasie, dlatego należy uzbroić się w cier-
pliwość przy oczekiwaniu na równomierne zazielenienie się murawy. 
Nie zaleca się deptania świeżo posianej trawy. Pierwsze jej koszenie moż-
na wykonać, gdy osiągnie ok. 10 cm wysokości, skracając niezależnie od 
rodzaju przeznaczenia trawnika na wysokość 5-7 cm. Zaleca się koszenie 
trawnika raz na tydzień. Trawniki ozdobne zaleca się kosić na wysokość 
ok. 3 cm. Natomiast trawniki rekreacyjne i sportowe na wysokość ok.  
4 cm. Zakładając trawnik, wybieramy różne rodzaje traw w zależności 
od upodobań. Coraz częściej też tworzone są kwietne łąki. Taki trawnik 
nie jest tak pracochłonny, jak trawnik równo strzyżony, ale wygląda też 
inaczej i nie wszystkim się ten styl podoba.

Możemy założyć trawnik z mieszanek trawnikowych gazonowych, które 
są wolno rosnące i ładnie się zagęszczają. Uroku temu trawnikowi doda-
je żywo zielony kolor wykorzystywanych w mieszance gatunków traw.

Trawnik z mieszanek rekreacyjnych polecane są na murawy wykorzy-
stywane do częstego biesiadowania z rodziną i znajomymi.

Mieszanka traw sportowych polecana jest natomiast na miejsca, gdzie 
będzie uprawiany sport. Trawy te są wytrzymałe na deptanie i rozrywa-
nie. Zaleca się też częste ich koszenie.

Pod drzewami zaleca się sianie traw radzących sobie na zacienionych 
powierzchniach, które ozdobią teren pod koronami drzew. Trawy te nie 
wymagają częstego koszenia.

Na trawnik założony z nasion niestety musimy poczekać ok. miesiąca, 
chociaż siewki wschodzą już po ok 7-10 dniach. Niecierpliwym poleca-
ne są trawniki z rolki. Warto jednak zadać sobie trudu i założyć samemu 
trawnik od początku, pokonując wszystkie etapy: przygotowanie terenu, 
sianie, podlewanie i podziwianie efektów naszej pracy.

Najładniej wyglądają trawniki wypielęgnowane z równo przyciętą traw-
ką, bez chwastów. Warto więc już teraz zadbać, by nasze trawniki zdobiły 
nasze ogrody,  a nie szpeciły.

Elżbieta K.

U NAS

Grzybiarze  
na start
Pan Sylwester Białorucki z Andzina zaprasza grzy-
biarzy z gminy Nasielsk do wspólnej zabawy i kon-
kurowania w poszukiwaniach największego grzyba. 
Pomysłodawca takiego konkursu pojawił się w na-
szej redakcji, 12 sierpnia br., aby zaprezentować swój 
zbiór pięknych i okazałych prawdziwków, koźlarzy 
i borowików. 

Największy grzyb – dorodny prawdziwek miał śred-
nicę kapelusza 16 cm. Zapraszamy kolejnych fanów 
grzybobrania do prezentowania swoich zbiorów na 
łamach ŻN.

Można przyjść do naszej redakcji osobiście, ale moż-
na też przysłać zdjęcie grzyba/ów oraz ich szczęśli-
wego znalazcy na adres mailowy: nok@noknasielsk.
pl. Prosimy dodatkowo podać w wiadomości swoje 
dane oraz wymiary największego okazu (średnicę 
grzybowego kapelusza). Czy uda nam się znaleźć 
największy okaz grzyba na Mazowszu? Czas pokaże.

E.G.

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Komputery  
w prezencie
W czwartek, 8 sierpnia br., Szkoła Podstawowa nr 2  
w Nasielsku otrzymała od firmy GREINER PACKAGING SP. 
Z O.O. z Teresina zestawy komputerowe. Do siedziby firmy 
po odbiór komputerów udał się Mariusz Kraszewski, wice-
dyrektor Szkoły.

W sumie 12 jednostek centralnych wraz z urządzenia-
mi peryferyjnymi w bardzo dobrym stanie będzie służyło 
uczniom już od września br. Do siedziby firmy po odbiór 
komputerów udał się Mariusz Kraszewski wicedyrektor 
Szkoły.

Za przekazanie darów cała społeczność szkolna składa wiel-
kie podziękowania dla firmy GREINER PACKAGING SP. Z 
O.O., a przede wszystkim dla Prezesa Zarządu Wojciecha 
Zasadzińskiego.

(red.)
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NASIELSK BASZTA TEAM

Sztafeta 80 km dookoła Gminy Nasielsk…
Z p okolen i a n iec h g ł o s  n asz 
 idzie w pokolenie
O pamięć, nie o zemstę 
Proszą nasze cienie!
Los nasz dla was przestrogą
Ma być – nie legendą.
Jeśli ludzie zamilkną,
Głazy wołać będą!

Franciszek Fenikowski Żałoba

Uwikłani w teraźniejszość, 
zapatrzeni w przyszłość – 
zapominamy o przeszłości. 
Tymczasem nie da się jej 
zamknąć w podręczniku do 
historii czy muzealnej gablo-
cie, bo jej okruchy można 
odnaleźć tuż obok, w bliskim 
sąsiedztwie, prawie na wycią-
gnięcie dłoni.

Tereny miasta  i  gminy 
Nasielsk to niemi świadkowie 
zawieruchy II wojny świato-
wej. Już w pierwszych dniach 
września 1939 r. ulicami na-
szego miasta ciągnęły rzesze 
śmiertelnie przerażonych lu-
dzi, którzy w panice porzucili 
swe siedliska, szukając bez-
piecznego schronienia.

Udział w wojennej apoka-
lipsie nie ominął także stacji 
kolejowej. Zarówno torowi-
sko, jak i tereny w kierunku 
Mogowa i Siennicy, to nie 
tylko rejon bombardowań 
kampanii wrześniowej, ale 
także obszar działań wojen-
nych dwóch polskich po-
ciągów pancernych. Pociągi: 
nr 13 „Generał Sosnkowski” 
oraz nr 15 „Śmierć” uczest-
niczyły w działaniach rozpo-
znawczych i pełniły funkcję 
wsparcia oddziałów polskich. 
Nie sposób przemilczeć ge-
henny około 3 tysięcy Ży-
dów wysiedlonych przez 
hitlerowców na początku 
grudnia 1939 r., którzy, po 
katorżniczym marszu z ryn-
ku w Nasielsku, trafili wprost 
na rampę załadowczą, by 
wyruszyć w jedną z ostatnich 
podróży w życiu.

Nasielszczanie z bezsilno-
ścią musieli znosić obec-
ność panoszących się na 
ich terenach przedstawicieli 
władz okupantów. W gma-
chu obecnej Biblioteki przy 
ul. Piłsudskiego 6 (podczas 
wojny Oscar Bider-Strasse) 
mieścił się posterunek żan-
darmerii niemieckiej dla te-
renu gminy Nasielsk, zaś 
w budynku przy ul. Ko-
ściuszki 22/24, zwanym 
wówczas Rathaus, znajdo-
wała się siedziba okupacyj-
nych władz oraz żandarmeria 
dla terenu miasta. Na tyłach 
obydwu budynków zlokalizowane 
były pomieszczenia służące jako cele 
więzienne dla aresztowanych. Ich 
ruiny z zachowanymi oryginalnymi 
elementami (krata, drzwi z wizjerem) 
przetrwały do dnia dzisiejszego.

Kolejne obiekty zaanektowane 
przez okupantów to zlokalizowana 

dziś przy ul. Kościuszki 3 kamieni-
ca służąca hitlerowskim żołnierzom 
za kwaterę (Niemcy, wysiedlając 
mieszkańców, zarekwirowali także 
inne nasielskie domy i mieszkania), 
pałacyk w Chrcynnie zaadaptowany 
w czasie wojny na niemieckie biura, 
a także przyległe do niego tereny 
dostosowywane staraniami właści-
ciela, pana Rościszewskiego, jeszcze 
przed wybuchem wojny do celów 

lądowiska dla samolotów. Infrastruk-
tura lądowiska została przez okupan-
tów doposażona i rozbudowana do 
celów Luftwaffe. W styczniu 1945 r. 
chrcyńska posiadłość trafiła w ręce 
Sowietów, przeistaczając się w szpital 
polowy. Pałacyk, który dziś mijamy, 
jadąc w kierunku Warszawy drogą 
wojewódzką nr 632, został zrekon-

struowany w oparciu o oryginalną 
dokumentację, bowiem Rosjanie, 
opuszczając rezydencję w grudniu 
1945 r., wysadzili ją w powietrze.

Rzeczywistość wojenna odcisnę-
ła swe piętno, brutalnie wpisując się 
i dewastując przede wszystkim… 
ludzkie życie. Także i nasielszcza-
nom wojna zgotowała niewiary-
godny ogrom cierpień. Wystarczy 

wspomnieć o utworzeniu na tere-
nie miasta i gminy Nasielsk dwóch 
obozów pracy przymusowej. Je-
den z nich mieścił się w budynku 
Jesziwy – dawnej szkoły żydowskiej 
(obecnie tereny Liceum Ogólno-
kształcącego). Choć nie figurował 
w niemieckich spisach obozów, 
to w latach 1941-1943 przeszło 

przez niego około 3500 osób. 
Drugi z obozów Arbestslager nr 1 
założony 25 listopada 1944 r. i funk-
cjonujący aż do stycznia 1945 r. 
zlokalizowany był w Studziankach. 
Więźniowie osadzeni w 6 barkach 
mieszczących po około 60 osób, 
byli wykorzystywani do kopania 
okopów i budowy baraków. W lasku, 
w okolicy obozu, miała miejsce po-
kazowa egzekucja, podczas której 

stracono dwóch mieszkańców po-
wiatu płockiego. Obrazu grozy do-
pełnia męczeństwo mieszkańców 
miasta i gminy Nasielsk w Forcie III 
w Pomiechówku – jednym z naj-
bardziej tragicznych miejsc na Ma-
zowszu, naznaczonym krwią oraz 
niewyobrażalnym cierpieniem ty-
sięcy uwięzionych. 

Bezsilności towarzyszącej ludziom 
w czasie okupacji nie wolno jednak 
utożsamiać z bezczynnością. Na-
sielszczanie już w pierwszych dniach 
wojny podjęli wysiłek organizacji 
konspiracyjnego ruchu oporu. Póź-
ną jesienią 1939 r. na terenie nasze-
go miasta powstała komórka Tajnej 
Armii Polskiej. Odprawy działaczy 
ugrupowania odbywały się w ap-
tece pana Jana Machnikowskiego, 

mieszczącej się w istniejącej 
do dziś przy ul. Warszaw-
skiej 8 kamienicy. Tajna 
Armia Polska w roku 1941 
połączyła się ze Związkiem 
Walki Zbrojnej, który rok 
później przemianowano na 
Armię Krajową.

Poruszające świadectwo 
odpowiedzialności za mło-
de pokolenie wystawili so-
bie najbardziej niezłomni 
nauczyciele spośród na-
sielskiego grona pedago-
gów. Choć we wrześniu 
1939 r. nie zabrzmiał pierw-
szy dzwonek nowego roku 
szkolnego, już w listopa-
dzie uczniowie gromadzi-
li się na liczących od 1 do 
15 uczestników tajnych 
kompletach. Podczas tych 
spotkań zaledwie kilkuna-
stu nauczycieli, nie bacząc 
na niebezpieczeńst wo, 
konsekwencje czy groź-
bę utraty życia, edukowa-
ło ponad 300 uczniów nie 
tylko w zakresie przedmio-
tów szkolnych, ale przede 
wszystkim udzielając im ży-
wej lekcji patriotyzmu, po-
święcenia oraz umiłowania 
ponadczasowych wartości. 

Historia – wielka nauczyciel-
ka życia nie tylko sprawia, że 
80 lat po wybuchu II wojny 
światowej dane nam jest zło-
żyć hołd bohaterom tam-
tych dni, ale także nakłada 
na nas moralny obowiązek 
przekazania pamięci i znajo-
mości przeszłości kolejnym 
pokoleniom. 

Biegacze z Nasielsk Baszta 
Team, dzięki wsparciu, wie-
dzy oraz uprzejmości na-
sielskich pasjonatów historii, 
panów: Artura Nojberta, 
Zdzis ława Suwińsk iego 
i Andrzeja Zawadzkiego, 
opracowali trasę sztafety 
„80 km dookoła Gminy 
Nasielsk w 80 rocznicę wy-
buchu II wojny światowej”. 
Skorzystali również z ma-
teriałów przekazanych im 
przez pana Tomasza Kra-
sonia, który odwiedził cór-
kę por. Petersa w Karolinie 
Północnej i przekazał im 
zdjęcia związane z jednym 

z bohaterów biegu. 

Zarówno zainteresowani udziałem 
w sztafecie, jak i zgłębieniem wie-
dzy o historycznych miejscach gmi-
ny Nasielsk, mogą w celu uzyskania 
bliższych informacji odwiedzić Fa-
cebooka Nasielsk Baszta Team. 

Katarzyna Sierzputowska
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KINO NIWA ZAPRASZA
23-25 sierpnia GODZ. 14:30 i 17:00 2D dubb.
28-29 sierpnia GODZ. 14:30 i 17:00 2D dubb.

30 sierpnia-1 września  
GODZ. 15:00 2D dubb.

4-5 września GODZ. 15:00 2D dubb.

KRÓL LEW
Familijny, przygodowy;  USA; Czas trwania 1 godz. 58 min.
Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po 
swoim ojcu, królu Mufasie. Jednak nie wszyscy miesz-
kańcy królestwa cieszą się z jego narodzin. Następcą 
Mufasy był bowiem dotąd jego brat, Skaza, który nie 
zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posu-
wając się do zdrady, doprowadza do tragedii, w wyniku 
której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje 
wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego ojca, 
Mufasy, bierze sobie do serca swoje królewskie prze-
znaczenie.

23-25 sierpnia GODZ. 19:15 2D dubb.
28-29 sierpnia GODZ. 19:15 2D dubb.

SPIDER-MAN:  
DALEKO OD DOMU

Fantasy, akcja, przygodowy;  USA; Czas trwania 2 godz. 9 min. 
W następstwie wydarzeń, jakie miały miejsce w filmie 
„Avengers: Koniec gry”, Spider-Man musi stawić czoła 
nowym zagrożeniom w świecie, który nigdy nie bę-
dzie taki sam. 

30 sierpnia-1 września GODZ. 17:30 2D
4-5 września GODZ. 17:30 2D

LETNIE POPOŁUDNIE
Dramat;  Polska; Czas trwania 1 godz. 18 min. 
„Letnie popołudnie” to fim o młodych kobietach, któ-
re chcą być wolne, niezależne i pragną same decydo-
wać o swoim życiu. Jednak przede wszystkim to film 
o ogromnej potrzebie akceptacji oraz tolerancji, której 
brak może doprowadzić do tragedii. Laura kończy dziś 
25 lat. Z tej okazji gasi świeczki na torcie - na cmentarzu, 
przy grobie zmarłego ojca. To taka mała nietypowa tra-
dycja. Tak samo jak rodzinna kolacja w domu jej matki 
Zuzanny, w której dziewczyna niechętnie bierze udział. 
Relacje między kobietami są napięte, od kiedy Laura 
zamieszkała ze swoją dziewczyną, Anielą. 

30 sierpnia-1 września GODZ. 19:00 2D
4-5 września GODZ. 19:00 2D

NA BANK SIĘ UDA
Komedia, kryminalny, Polska; Czas trwania 1 godz. 45 min. 
Komedia kryminalna - szalone tempo akcji, wyrazi-
ste postaci i dowcipne dialogi. Trzech starszych panów 
dokonuje napadu na bank. Doskonale przygotowani, 
uzbrojeni po zęby i w maskach na twarzy, pod okiem 
kamer monitoringu wchodzą do banku i włamują się 
do podziemnego sejfu. Kiedy policja przyjeżdża na 
miejsce, ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie zginęło. 
Ale czy na pewno? I tak splatają się losy trzech starusz-
ków, młodego hakera i policyjnego informatyka. Jest 
i piękna dziewczyna. Pozostaje tylko pytanie, co czeka 
ich na końcu tej przygody - nagroda, czy więzienna 
cela?

6-8 września GODZ. 15:00 2D dubb.
11-12 września GODZ. 15:00 2D dubb.

TOY STORY 4
Animowany, przygodowy, komedia, USA; Czas trwania 1 godz. 40 min. 
 Chudy zawsze znał swoje miejsce na świecie. Jego ży-
cie, jak na prawdziwego szeryfa przystało, kręciło się 
wokół opieki nad Andym, a później Bonnie. Gdy pew-
nego dnia w pokoju Bonnie pojawia się nowa zabawka, 
Sztuciek, nikt nawet nie przypuszcza, że to początek za-
skakującej podróży. Nieoczekiwana wyprawa pozwoli 
Chudemu przekonać się, jak wielki może być świat dla 
małej zabawki. 

6-8 września GODZ. 17:00 i 19:30 2D
11-15 września GODZ. 17:00 i 19:30 2D
18-19 września GODZ. 17:00 i 19:30 2D

POLITYKA
Obyczajowy, Polska; Czas trwania 2 godz. 10 min. 
W „Pitbullu” Patryk Vega zajął się policją, w „Botoksie” wziął pod lupę służbę zdro-
wia, a teraz przyszedł czas na polską scenę polityczną. Co robią i jak zachowują się 
najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza  
i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy 
 i pełniące obowiązki wobec Narodu? 

Baran 21.03-20.04
Czeka Cię kilka stresujących dni. Mu-
sisz uzbroić się w spokój i przeczekać 
najgorsze. Bądź mniej uparty, a bardziej 
skłonny do kompromisów – to poprawi 
Twoją sytuację. Wprowadź lżejszą dietę. 

Byk 21.04-20.05
Twoje stosunki z innymi ludźmi będą 
teraz dość chłodne i napięte. W stałych 
związkach zapowiadają się nieporozu-
mienia, a nawet kłótnie. Masz na głowie 
za dużo problemów. Zwolnij tempo.

Bliźnięta 21.05-21.06
Wszelkie swoje działania najpierw dokład-
nie przemyśl. Nie podejmuj ryzykownych 
decyzji. Dokładnie kalkuluj i mądrze inwe-
stuj. Nie bagatelizuj sfery rodzinnej, bliscy 
potrzebują Twojej uwagi. 

Rak 22.06-22.07
Przed Tobą czas wytężonej pracy zawo-
dowej. Znajdziesz też chwilę na refleksję 
i przemyślenie swojej sytuacji życiowej. 
Nie wszystko ułoży się bezstresowo. Za-
dbaj o swoją psychikę.

Lew 23.07-23.08
Będzie Ci trudno skupić się na tym, co 
masz do wykonania. Znajdą się powody do 
zmartwień. Staraj się unikać napięć i kon-
fliktów. Przestań się zadręczać nieistotnymi 
sprawami. Nie stroń od towarzystwa. 

Panna 24.08-22.09
Z większą rozwagą podejmuj działania 
w sferze zawodowej. Nie skrywaj swoich 
uczuć. Często rozwiązanie problemów jest 
znacznie prostsze, niż nam się wydaje. Wy-
starczy szczera rozmowa.

Waga 23.09-23.10
Nie licz na spokój, bo nadchodzące dni 
będą bardzo intensywne. Spiętrzy się dużo 
spraw do załatwienia. Uważaj, żeby sytuacja 
nie wymknęła Ci się spod kontroli. Działaj, 
a nie narzekaj, bo to nic nie pomoże.

Skorpion 24.10-22.11
Zrób szczegółowy plan rzeczy ważnych 
i ważniejszych, a później staraj się go zrealizo-
wać. Dużą przyjemność sprawi Ci spędzanie 
czasu z przyjaciółmi. Nie żałuj czasu na swo-
je hobby, czytanie książek, oglądanie filmów. 

Strzelec 23.11-21.12
Sprawy zawodowe zajmą Ci teraz sporo 
czasu. Ale los będzie sprzyjał wszystkim 
Twoim planom. Większą uwagę, niż zwy-
kle, poświęć swoim finansom. To dobry 
czas dla wszystkich artystów i twórców. 

Koziorożec 22.12-20.01
Zweryfikuj czy Twoje oczekiwania w sto-
sunku do innych nie są zbyt wygórowane. 
Pamiętaj o tym, że Tobie również cza-
sem zdarzy się nie dotrzymać złożonych 
wcześniej obietnic. Daj szansę innym.

Wodnik 21.01-19.02
Uważaj na układy zawodowe i nie po-
zwól, aby ktoś odebrał Ci należne zasługi 
za wykonaną pracę. Nie przejmuj się ka-
rierowiczami i intrygantami. Pora prze-
stać porównywać się do innych.

Ryby 20.02-20.03
Nie musisz się ciągle przejmować tym, co 
mówią inni. Dąż do wcześniej obranych ce-
lów – łatwo nie będzie, ale przy odrobinie 
wysiłku szybko zauważysz rezultaty. Ko-
niecznie zadbaj o zdrowie. 

HOROSKOP
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DROBNE

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel. 513 556 774.

Sprzedam działkę budowlaną 

700 m2, os. Krupka. Tel. 505 783 

819.

Zatrudnię fryzjerkę z doświad-

czeniem do salonu w NDM.  

Tel. 691 553 551.

Usługi  koparko-ładowarką.  

Tel. 781 948 220.

Atrakcyjne  działki przy ul. 

Owocowej w Nasielsku. Tel. 696 

468 255.

Sprzedam drewno kominkowo-

-opałowe. Tel. 887 961 164.

Zatrudnię krawcowe chałupniczki 

oraz osobę na krojownię. Tel. 606 

65 65 45.

Sprzedam działk i , Kosewo.  

Tel. 602 665 006.

Wynajmę dom 2 km od stacji PKP. 

Tel. 502 136 653.

Zatrudnię lektora do języka an-

gielskiego. Więcej informacji.  

Tel. 509 708 992 lub nasielsk@

earlystage.pl.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 

435.

Zatrudnię do pracy tynkarza lub 

pomocnika, 15 zł/godz. Praca 

Nasielsk i okolice. Tel. 513 556 808.

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

19.08.–25.08.2019 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.
26.08.–1.09.2019 r. Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.
2.09.–8.09.2019 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 
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DO ADOPCJI

Jaskółek 
czeka na dom 
Jaskółek to młody, około roczny pie-
sek. Jest łagodny i przyjacielski, ładnie 
chodzi na smyczy. 

Jaskółek jest nieduży, waży ok. 10 kg. 
Obowiązuje procedura adopcyjna. 

Tel. w sprawie adopcji 

735 084 106

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nasielsk

Kontakt  
z innymi psami
Psy potrzebują kontaktu z przedstawicielami swojego gatunku. Jeśli twój 
pies chce się poznać z innym psem, najpierw zapytaj opiekuna drugiego 
czworonoga, czy może to zrobić. Nie trzymaj kurczowo smyczy, smycz 
nie może być napięta.

Jeśli pies szczeka na inne psy, odwracaj jego uwagę smakołykiem czy za-
bawką, chwal, gdy uda mu się nie zezłościć na innego czworonoga. Nie 
pozwalaj na przypadkowe spotkania – zaaranżuj zapoznanie swojego pu-
pila z psami, które są grzeczne, spokojne i umieją zignorować zaczepki. 
Dzięki temu twój pies nabierze zaufania do innych czworonogów i nie bę-
dzie próbował się przed nimi bronić. Pamiętaj, że przyczyną agresywnych 
zachowań najczęściej jest strach. Na początku bezwzględnie nie spuszczaj 
psa ze smyczy! Możesz to zrobić dopiero wtedy, gdy będziesz mieć pew-
ność, że pies wraca na zawołanie i poznasz jego reakcje na różne bodźce, 
np. pies może pobiec za kotem albo ptakiem, może przestraszyć się sa-
mochodu, innego psa, petardy etc. Pierwszy raz spuść psa na ogrodzo-
nym terenie razem ze smyczą, żeby w razie czego móc go złapać. 

Jeśli pies nie będzie chciał do ciebie wrócić – nie krzycz na niego i nie 
goń go! Zwierzak może się ciebie wystraszyć lub pomyśli, że chcesz się 
z nim bawić i będzie uciekał! Zamiast tego kucnij i miłym, spokojnym gło-
sem zawołaj psa, wabiąc go dodatkowo smaczkami. Warto też zaopatrzyć 
się w długą (5 lub 10-metrową) linkę treningową – dzięki niej pies będzie 
miał trochę swobody podczas spaceru, ty zaś będziesz mieć pewność, 
że pupil jest bezpieczny. Linka przyda się także do nauki przywoływania. 
Trening zacznij już w domu – po prostu często przywołuj psa do siebie 
miłym głosem i nagradzaj smaczkami za dobre zachowanie. To samo rób 
na zewnątrz, z psem przypiętym do linki. Staraj się na początku przywo-
ływać psa tylko wtedy, gdy masz pewność, że do ciebie przybiegnie. Jeśli 
pupil bawi się z innymi psami lub jest zajęty czymś bardzo ważnym np. 
kopaniem dołów lub węszeniem, najprawdopodobniej zignoruje twoją 
komendę. Ważne, żeby wzmacniać pożądane zachowania (pies przycho-
dzi zawołany), a nie utrwalać w psu przekonania, że może cię zignorować. 
Nie zniechęcaj się, nie karć psa, nie krzycz! Pies powinien zawsze koja-
rzyć przyjście do ciebie z czymś przyjemnym. Nawet jeśli pupil nie będzie 
chciał do ciebie w pierwszej chwili podejść, to gdy już to zrobi powstrzy-
maj swoje zdenerwowanie i pochwal go za to, zamiast karcić. W przeciw-
nym wypadku pies skojarzy przychodzenie do ciebie z karą i w przyszłości 
nie będzie chciał do ciebie wracać. Pamiętaj również, że gdy chcesz na-
grodzić za coś zwierzaka, to pochwała lub podanie smakołyka musi na-
stąpić w przeciągu kilku sekund od momentu wystąpienia zachowania, 
za które psa nagradzasz. Inaczej pies nie skojarzy, za co został nagrodzo-
ny. Pamiętaj, aby często nagradzać swojego psa. Zwiększysz tym jego 
pewność siebie. Ludzie często zapominają o pochwałach, nie reagując 
w żaden sposób, gdy pies zrobi coś, o co go proszą. Reakcja (negatywna) 
pojawia się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy pies nas nie posłucha, a to bar-
dzo ważne, aby dawać zwierzęciu wsparcie również w dobrych chwilach.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.

INFORMACJA
O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW  

DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. niniej-
szym informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane  
do dnia 13 września br. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3. Zgłoszenia przyj-
muje Pani Katarzyna Osińska (II piętro, pok. nr 209) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj.:

w poniedziałki – godz. 8.00-17.00, 

od wtorku do czwartku – godz. 8.00-16.00, 

w piątki – godz. 8.00-15.00. 

Jednocześnie nadmieniam, iż zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dokonują pełno-
mocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nie upoważnione. Zgłaszanie następuje zgod-
nie z zasadami określonymi w Uchwale nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.  
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,  
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267). Druk zgłoszenia kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do Uchwały nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającej przywołaną wcześniej uchwałę. Druk zgłoszenia jest również dostępny na 
stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku (umnasielsk.bip.org.pl) w zakładce „Wybory i referenda” – „Wybory do Sejmu 
RP i do Senatu RP 2019”.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

Nasielsk, dn. 20.08.2019 r.
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Campeon.pl Klasa okręgowa 2019/2020,  
grupa: Ciechanów-Ostrołęka

źródło www.90minut.pl

Brydż
Wyniki turnieju „szesnastego”, 16.08.2019 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  225 pkt (53,47%)
2. Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski  218 pkt (53,47%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra   207 pkt (53,47%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   201 pkt (54,86%)
5. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski  177 pkt (53,47%)
6. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  172 pkt (52,08%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1. Waldemar Gnatkowski     84 pkt
2-3.  Piotr Kowalski      81 pkt
 Grzegorz Nowiński     81 pkt
4-5. Janusz Muzal      80 pkt
 Janusz Wydra      80 pkt
6.  Krzysztof Morawiecki     69 pkt
7. Krzysztof Michnowski     65 pkt
8.  Kazimierz Kowalski     64 pkt
9. Zbigniew Michalski     63 pkt
10.  Józef Dobrowolski      62 pkt

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 
PK

R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA

Nowy zawodnik
Na portalu społecznościowym 
FB Żbika pojawiła się oficjalna in-
formacja, iż w nowym sezonie 
drużynę seniorską Żbika Nasielsk 
zasili Łukasz Zalewski. Do tej pory 
przez niemal całą swoją karierę 
piłkarską związany był z Nadnar-
wianką Pułtusk, a jako kapitan tej 
drużyny wprowadził ją do IV ligi. 
W barwach Nadnarwianki Pułtusk 
zagrał około 100 meczy.

(mb)

PIŁKA NOŻNA NA SPORTOWO. Kolarstwo

Tour Bitwa 
Warszawska 1920 
Po latach posuchy nasze miasto doczekało się powrotu na nasielskie uli-
ce i drogi wyścigu kolarskiego. Wydarzenie to miało miejsce 14 sierpnia 
br. Był to wyścig specyficzny, ponieważ jego celem była nie tylko wal-
ka na trasie, ale i upamiętnienie ważnego wydarzenia w dziejach Polski, 
a zwłaszcza tych wydarzeń, które rozegrały się w roku 1920 na Północ-
nym Mazowszu. 

Trasa głównego wyścigu 
liczyła 215 km. Zaczynała 
się w Radzyminie, a wła-
ściwie w podradzymiń-
skim Ossowie, a kończyła 
się w Płocku. To miej-
scowości symbole Bi-
twy Warszawskiej 1920 r. 
Miastem symbolem tego 
okresu jest też Nasielsk 
i ziemia nasielska. Po do-

tarciu do Nasielska kolarze przejechali już ponad 80 kilometrów. „Nasz” 
odcinek był bardzo trudny, ponieważ część trasy poprowadzono tutaj 
przez wertepy chrcyńskiego lasu. Mieszkańcy Nasielska mieli możność 
poznania prawdziwej kolarskiej walki, ponieważ w centrum miasta, w oko-
licach baszty, usytuowano lotną premię. Na niej toczyła się walka o pu-
char Burmistrza Nasielska. Następnie kolarze już nieco spokojniej skręcili  
w ul. POW i pojechali w kierunku Pomiechówka.

Najlepszym kolarzem na premii w Nasielsku okazał się kolarz z KK Tarno-
via z Tarnowa Podgórnego Adrian Mrówka. Zwycięzcą całego wyścigu na 

mecie w Płocku został Adrian Banaszek z Voster ATS Team, drugie miejsce 
zajął Adrian Kurek z Hurom BDC Development, a trzecie Adomajtis Rojus 
z Klajpeda Cycling Team. 

Przejazdowi kolarskiej kolumny w Nasielsku nie towarzyszyło zbyt wiel-
kie zainteresowanie. Wydaje się, że wyścig ten ma szanse wejścia na stałe 
do kalendarza imprez kolarskich. Tego należy się spodziewać zwłaszcza 
w roku 2020, w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Andrzej Zawadzki

Okręgówka rusza 
Za nami dwa pierwsze mecze no-
wego sezonu 2019/20 rozegra-
ne zaledwie w ciągu dwóch dni, 
po których Żbik Nasielsk znalazł 
się w czołówce tabeli z czterema 
punktami.

Inauguracyjny mecz nowego 
sezonu Żbik Nasielsk rozegrał na 
wyjeździe z Narwią Ostrołęka, 
14 sierpnia br. Drużyna rywali, 
która awansowała do ligi okrę-
gowej, tuż przed meczem ode-
brała puchar za awans, a trybuny 
wypełniły się publicznością niemal 
po brzegi. Był to dla Narwi mobi-
lizujący moment, bo od samego 
początku jej zawodnicy starali się 
zdobyć przewagę, jednak pierwsze-
go gola zdobyła drużyna z Nasielska. 
A dokładnie zrobił to Rafał Załoga, 
strzelając bramkę niemal z połowy 
boiska w 9 minucie meczu. 

Remisującą bramką drużyna Narwi 
odpowiedziała w 26. minucie spo-
tkania, kiedy to po rzucie rożnym 
celny strzał na bramkę oddał obroń-
ca Narwi Mateusz Pełtak. To zmobi-
lizowało ostrołęckich zawodników 
do dalszej walki o drugą bramkę, 
choć drużyna Żbika nie pozostawa-
ła w tyle. Jednak w pierwszej poło-
wie meczu to jednak Narwianie, za 
sprawą nowego zawodnika, Mariu-
sza Marczaka, zdobyli gola, który 
pozwolił im objąć prowadzenie. Był 
to strzał z przewrotki, którego nie 
spodziewał się bramkarz Żbika.

W drugiej połowie nasi piłkarze 
zaczęli udowadniać, że jeszcze 
nie powiedzieli ostatniego słowa. 
W 58. minucie padł wyrównujący 
gol w wykonaniu Kamila Stańczaka. 
Później była to już gra o zdobycie 
przewagi, ale i mobilizacja obrony, 
dzięki czemu żadna ze stron osta-
tecznie nie zdobyła bramki, a mecz 
zakończył się wynikiem 2:2. Wszy-
scy podkreślali, że było to dobre 
i pełne emocji widowisko, choć nie 
zabrakło też i żółtych kartek. W dru-
żynie Narwi Ostrołęka zobaczyło ją 
czterech zawodników, a w naszej 
drużynie dwóch (Kamil Stańczak 
i Filip Adamski).

Drugi mecz Żbik Nasielsk rozegrał 
kilka dni później, 17 sierpnia br. Było 
to także spotkanie wyjazdowe. Jako 
ciekawostkę można dodać, że było 
ono transmitowane „na żywo” na 
profilu FB Żbika Nasielsk.

Pierwszą bramkę tego meczu kibi-
ce i internauci mogli zobaczyć już 
w 10. minucie w wykonaniu najlep-
szego strzelca naszej drużyny, Ma-
teusza Bramowicza, który otrzymał 
piłkę od Kamila Stańczaka. Drugiego 
gola, pod koniec pierwszej połowy, 
strzelił Maciej Warecki, zawodnik 
GKS-u Strzegowo, który wyrównał 
wynik pierwszej części meczu.

W drugiej połowie już w 49. minu-
cie piłkarzy ze Strzegowa zaskoczył 
Rafał Załoga, który zdobył bramkę 
z ponad 40 metrów. Tym samym 
nasielska drużyna objęła prowadze-
nie. 

W 77. minucie, po faulu, sędzia po-
dyktował rzut wolny dla drużyny 
gospodarzy, który finalnie zakoń-
czył się celnym strzałem do bram-
ki Żbika. GKS Strzegowo wyrównał 
wynik meczu na 2:2.

Tę stratę szybko odrobił Mate-
usz Bramowicz, umieszczając pił-
kę w bramce rywali i tym samym 
ustanawiając finalnie wynik me-
czu na 3:2. Drużyna Żbika Nasielsk 
przywiozła ze Strzegowa 3 punkty.

W tym meczu sędzia pokazał też 
trzy żółte kartki – dwie dla drużyny 
ze Strzegowa, a jedną w doliczo-
nym czasie gry Piotrowi Nowic-
kiemu ze Żbika Nasielsk.

Najbliższe mecze Żbik Nasielsk ro-
zegra z MKS Ciechanów 24 sierpnia 
o godzinie 15.00 na własnym bo-
isku, a czwartą kolejkę na wyjeździe 
z KS CK Troszyn 31 sierpnia o go-
dzinie 16.00.

Michał B.

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

1.  Mławianka Mława 2 6 2 0 0 16-1

2.  Wkra Bieżuń 2 6 2 0 0 7-3

3.  KS CK Troszyn 2 6 2 0 0 4-0

4.  Żbik Nasielsk 2 4 1 1 0 5-4

5.  Narew 1962 Ostrołęka 2 4 1 1 0 3-2

6.  Kryształ Glinojeck 2 4 1 1 0 7-3

7.  PAF Płońsk 2 3 1 0 1 5-2

8.  Korona Szydłowo 2 3 1 0 1 5-3

9.  Iskra Krasne 2 3 1 0 1 9-8

10.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 2 3 1 0 1 2-2

11.  Tęcza Ojrzeń 2 3 1 0 1 2-5

12.  Sona Nowe Miasto 2 1 0 1 1 2-5

13.  MKS Ciechanów 2 0 0 0 2 0-3

14.  GKS Strzegowo 2 0 0 0 2 2-6

15.  GKS Pokrzywnica 2 0 0 0 2 1-10

16.  Mazowsze Jednorożec 2 0 0 0 2 2-15


