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OBRADOWAŁA RADA

Inwestycje  
w toku

W czwartek, 26 sierpnia br. odbyła się, powakacyjna, IX sesja Rady Miej-
skiej w Nasielsku. Tradycyjnie otworzył ją przewodniczący Jerzy Lubie-
niecki, który jako pierwszy prowadził obrady.

Po przedstawieniu radnym porządku obrad i przyjęciu protokołów 
z dwóch poprzednich sesji, przewodniczący Rady Miejskiej omówił 
swoje działania między sesjami. W dalszej kolejności głos zabrał bur-
mistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski. Poinformował m.in. o ogłoszonych 
przetargach na budowę boiska w Dębinkach, budowę świetlicy w Maze-
wie oraz drogę w Pianowie na odcinku od Pniewa do Pniewskiej Gór-
ki. Podpisane zostały umowy na remont ul. Wyszyńskiego, na kwotę  
597 454 zł oraz na remont byłego Domu Nauczyciela w Nasielsku  
za kwotę 761 662,64  zł. Gmina Nasielsk pozyskała 22 951,80 zł na film 
promujący sołectwa. Z przeprowadzanych kontroli wynika, że dużym po-
wodzeniem cieszą się rowery miejskie. Pomimo wielu obaw, rowery nie są 
niszczone. Burmistrz poinformował także, że rozważany jest wariant utwo-
rzenia zakładu aktywności zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami 
przy budynku dawnej szkoły w Nunie.

W dalszej części sesji podejmowana była uchwała dotycząca zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2019. Spowodowana ona była, jak tłumaczył 
Rafał Adamski, skarbnik, uzyskanym dofinansowaniem na komunikację 
lokalną oraz zmianą przeznaczenia środków. Zdjęto zabezpieczoną kwotę 
na przebudowę skweru i przeznaczono ją na kupno lodowiska w Nasielsku. 
Dodatkowo otrzymano dofinansowanie w wysokości 28 tys. zł na usuwa-
nie azbestu. Radny Dawid Domała dopytywał o ostateczną kwotę inwe-
stycji – lodowiska. Chciał dowiedzieć się, 
czy w proponowanej puli 800 tys. zł wzię-
te pod uwagę są wszelkie elementy skła-

Z RADY

Kupią 
lodowisko
Od wielu lat mieszkańcy naszej gminy wskazywali na potrzebę budowy 
lodowiska, które gwarantowałoby zimą atrakcyjną formę spędzania wol-
nego czasu. Do tej pory, bowiem, nasielszczanie korzystali z takich atrakcji 
u sąsiadów. Na ten temat wielokrotnie mówił i pisał w Życiu Nasielska pan 
Andrzej Zawadzki. 

Ostatnio w tej sprawie wypowiedział się także Marek Prusinowski, prezes 
klubu MLKS Żbik. 19 sierpnia br., podczas spotkania Gminnej Rady Sportu 

przedstawił plan wypożyczenia lodowiska i zlokalizowania go na terenie 
Stadionu Miejskiego. Wniosek prezesa Żbika, poparty przez Gminną Radę 
Sportu, trafił na obrady komisji oświaty, kultury i sportu. Radni jednogło-
śnie opowiedzieli się za lodowiskiem. W pierwszej wersji jednak mowa 
była o wynajmie lodowiska. Ostatecznie jednak gmina ma takie lodowi-
sko zakupić. O szczegóły tej inwestycji dopytywał radny Dawid Domała 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, 29 sierpnia br.

 – Na ten moment na lodowisko przeznaczono kwotę 800 tys. zł. Jednak 
szereg innych rzeczy jest ważnych, jak oświetlenie, nagłośnienie, przy-
łącze prądu, woda, łyżwy itd. Czy na tę kwotę składają się te pozostałe 
czynniki? Czy będzie ogłoszony przetarg i zakup, żeby lodowisko funk-
cjonowało już w tym roku? – dopytywał radny Dawid Domała.

czytaj na str. 5
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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

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

Lokalne przewozy pasażerskie
27 sierpnia 2019 roku, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go, Burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski, podpisał z Wojewodą Zdzi-
sławem Sipierą umowę o dopłatę w zakresie przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej.
Umowa zakłada dofinansowanie maksymalnie do kwoty 94 593,00 zł 
brutto i dotyczy 8 linii komunikacyjnych w 2019 roku (od 1 września do 
31 grudnia). Na mocy umowy Gmina zobowiązuje się do sfinansowania 
części ceny usługi w wysokości 37 171,80 zł brutto. 
Nasza umowa dotyczy linii na trasach o łącznej długości 197 km. Najkrót-
sza linia – 6 km (Nasielsk – Dworzec Kolejowy – Mogowo), najdłuższa 
trasa – 44 km (Nasielsk – Cieksyn – Miękoszyn – Nasielsk).
29 sierpnia br. podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku radni jedno-
głośnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów  
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (do-
tyczy zawarcia umów z przewoźnikami).
Dzięki podjętej uchwale uruchomimy od 1 września 2019 przewozy pa-
sażerskie.
Bardzo prosimy o przesyłanie sugestii co do wyznaczonych linii na adres 
e-mail: um@nasielsk.pl lub pocztą tradycyjną, ponieważ obecna umo-
wa na dopłatę z Panem Wojewodą obowiązuje do końca roku, następnie 
będziemy mogli złożyć wniosek o dopłatę na 2020 rok, uwzględniając 
zmiany lub tworzyć nowe trasy.
Godziny przyjazdów i odjazdów w rozkładach jazdy są orientacyjne i będą 
dopasowywane w najbliższym tygodniu. Prosimy o wyrozumiałość.

Linie objęte wnioskiem o dopłatę:
Linia nr 1: Nasielsk Rynek – Nasielsk dworzec kolejowy – Mogowo
Nasielsk Rynek – Nasielsk Krupki – Nasielsk Kolejowa – Kosewo – 
Nasielsk Dworzec Kolejowy – Mogowo
Linia nr 2: Nasielsk – Cieksyn – Miękoszyn – Nasielsk
 Nasielsk - Pieścirogi – Morgi – Czajki – Ruszkowo – Malczyn – Wiktoro-
wo – Cieksyn - Nowa Wrona - Dobra Wola - Borkowo – Lelewo-Zaborze 
– Miękoszyn – Debinki – Czajki –Ruszkowo – Piescirogi – Nasielsk 
Linia nr 3: Nasielsk – Mazewo  – Jackowo – Kątne – Nasielsk
Nasielsk –- Mazewo Włościańskie 1,2 – Jackowo Włosciańskie 1,2 – Jacko-
wo Dworskie 1,2,3 – Lubomin – Mazewo Włościańskie – Mazewo Dwor-
skie – Słustowo – Winniki –Kątne1,2 – Chlebiotki – Kosewo 1,2 – Nasielsk
Linia nr 4: Nasielsk Nuna – Budy Siennickie – Nasielsk
Nasielsk Chrcynno – Lorcin – Nuna – 1,2,3,- Krogule – Aleksandrowo – 
Budy Siennickie – Studzianki – Wągrodno – Siennica – Nasielsk
Linia nr 5: Nasielsk – Kędzierzawice – Pianowo – 1,2,3 – Broninek – 
Nasielsk
Nasielsk – Kędzierzawice 1,2,3,4 – Chmielewo – Pianowo – 1,2,3 – Bro-
ninek – Nasielsk
Linia nr 6: Nasielsk – Andzin – Nasielsk
Nasielsk Młynarska – Nasielsk Krupki – Nasielsk Kolejowa – Nasielsk Dwo-
rzec Kolejowy – Stare Pieścirogi – Mokrzyce – Ruszkowo – Borkowo – 
Cieksyn – Andzin – Cieksyn – Borkowo – Ruszkowo – Mokrzyce – Stare 
Pieścirogi – Nasielsk dworzec kolejowy – Nasielsk Kolejowa – Nasielsk 
Krupki –  Nasielsk Młynarska
Linia nr 7: Nasielsk – Krzyczki – Głodowo – Nasielsk
Nasielsk Młynarska – Pniewo – Krzyczki 1 – Krzyczki 2 – Krzyczki 3 – 
Głodowo 1 – Głodowo 2 – Głodowo 3 – Nasielsk
Linia nr 8: Nasielsk – Popowo – Żabiczyn – Nasielsk
Nasielsk Młynarska – Popowo Północ – Jaskółowo – Popowo Borowe 
– Popowo Południe – Nuna – Lorcin – Lorcin – Żabiczyn – Żabiczyn – 
Chrcynno – Nasielsk

Z UM

Inicjatywa lokalna 
Zapraszamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Ini-
cjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, w celu 
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności Gminy, 
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie.

Mieszkańcy Gminy Nasielsk, osoby zamieszkujące na terenie Gminy mogą 
bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (m.in. fundacji, stowarzyszenia), złożyć wniosek o realizację zadania 
publicznego do Burmistrza Nasielska.

Zadania, które można zrealizować w ramach Inicjatywy Lokalnej
W ramach Inicjatywy Lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wy-
mienione w art. 19b ustawy w zakresie należącym do zadań Gminy m.in.:
a) działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lo-
kalnej obejmujące w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, 
kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samo-
rządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
b) działania w sferze kultury, edukacji, oświaty i wychowania,
c) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki 
i krajoznawstwa,
d) działania w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),
e) działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego,
f) działania w sferze rewitalizacji.

Wkład mieszkańców w realizację Inicjatywy Lokalnej
Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy spo-
łecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Wniosek
Wniosek należy składać tylko w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem for-
mularza będącego załącznikiem nr 1 do uchwały.

Termin składania wniosku
Wniosek może być złożony w terminie do dnia 30 września roku poprze-
dzającego rok kalendarzowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lo-
kalna.

Kryteria oceny wniosków
Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują:
 – celowość ze względu na potrzeby mieszkańców;
 – formy udziału mieszkańców w realizacji zadania, w tym wielkość wnoszo-
nego wkładu własnego przez wnioskodawców;
 – stopień zaangażowania środków budżetu miasta w realizację zadania;
 – spójność wnioskowanego zadania z zadaniami własnymi, polityką i doku-
mentami strategicznymi Miasta;
 – koszt utrzymania wnioskowanego zadania po jego realizacji;

 – trwałość zadania.

Termin rozpatrzenia wniosku
Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia kom-
pletnego wniosku w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Na czym polega współpraca w ramach Inicjatywy Lokalnej?
Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji, Burmistrz Nasielska podpisze 
umowę z wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy lokalnej. Treść umowy, jak 
również harmonogram i kosztorys zadania, zostaną uzgodnione wspólnie.

Szczegóły pod linkiem: https://nasielsk.pl/gmina/ngo/incjatywa-lokalna
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RADNI RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU 2018 - 2023

Marcin Szarszewski
Dlaczego zdecydował się Pan wystartować w wybo-
rach samorządowych? Czy ma Pan jakieś doświadcze-
nie w pracy w organach samorządu lokalnego bądź 
pracy społecznej? 
 – Nie posiadam wspomnianego doświadczenia, nie pracowa-
łem nigdy w samorządzie oraz nie działałem jako aktywista 
czy społecznik. Tak naprawdę jeszcze na trzy miesiące przed 
październikowymi wyborami nic nie wskazywało, abym miał 
się o mandat radnego ubiegać. Wtedy to jeden z mieszkańców 
Nowych Pieścirogów zasugerował mi możliwość startu w wyborach samorządowych 
oraz zaczął mnie bardzo gorąco do tego zachęcać, co dla mnie, jako osoby napływowej 
i świadomej swojej anonimowości wśród większości potencjalnych wyborców było 
całkowicie nierealne. Ale ziarno zostało zasiane, coraz częściej zastanawiałem się nad 
tym, co się w ciągu ostatnich lat w moim okręgu wydarzyło, dlaczego tak niewiele, jak 
można by temu zaradzić oraz czy sprawdziłbym się jako radny. Z tych rozważań poja-
wił się impuls do działania oraz przeświadczenie o konieczności przekonania się o tym 
wszystkim na własnej skórze. W myśl zasady, że jeżeli chce się zmian, to należy zacząć 
działać, zgłosiłem swoją kandydaturę i pomimo początkowego niepowodzenia na jesieni 
zostało mi dane uzupełnić skład RM podczas marcowej „dogrywki”.
Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania w naszej 
gminie w obecnej kadencji Rady Miejskiej? 
 – Uważam, że należy słuchać mieszkańców i dlatego bardzo istotna jest zmiana wize-
runku miasta. W tej materii zostaliśmy w tyle za sąsiadami i potrzebne są działania, które 
sprawią, że Nasielsk przestanie być postrzegany jako miasto, w którym nic nie ma. Na 
szczęście Burmistrz to zauważa i na horyzoncie pojawiło się wiele inwestycji i pomysłów 
mających temu zaradzić. W tym temacie, dla zapewnienia zmiany wizerunku całej gminy 
widzę również potrzebę wykonania przemyślanego planu i realizacji budowy systemu 
ścieżek rowerowych, które poprawiłyby walory turystyczne gminy.
Ponadto, bardzo palącym problemem jest przepełnienie cmentarza parafialnego 
w Nasielsku. Bieżąca kadencja ma kluczowe znaczenie dla zaradzenia temu problemowi 
i trzeba podjąć stosowne kroki dla jak najszybszej realizacji nowego miejsca pochówku 
dla mieszkańców znacznej części gminy. 
Mówiąc o najważniejszych inwestycjach do zrealizowania trzeba mieć również na 
uwadze te inwestycje, do których realizacji za wszelką cenę dopuścić nie wolno, gdzie 
mam tu na myśli wszystkie planowane na terenie gminy procedery powiązane z obrotem 
i przetwarzaniem śmieci.
Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego? (nie-
zbędne inwestycje, projekty, zmiany, działania) 
 – Najważniejsze potrzeby, które w tej chwili widzę to zaradzenie pojawiającym się 
w okresie letnim niedoborom wody oraz konieczność poprawy odwodnienia i stanu 
nawierzchni dróg.
Będę namawiał Pana Burmistrza do wykupienia i kompleksowej modernizacji miej-
scowego SUW – u bądź rezygnacji z jego dalszej dzierżawy i wybudowania nowego 
obiektu o parametrach, które uchronią nas przed przerwami dostaw wody w okresie 
największych upałów. 
W trakcie trwania prac budżetowych będę również lobbował wszelkie inwestycje związane 
z przebudową lokalnych i osiedlowych dróg. Mieszkańcy mają już dość wszechobecnych 
dziur i nierówności w nawierzchni oraz problemów z wodą, która po ulewach nie ma się 
dokąd udać. Ponadto widzę potrzebę aktywizacji miejscowej społeczności. Niedawne 
wybory sołeckie i frekwencja na spotkaniach pokazały, że jest spora grupa mieszkańców, 
którym działania podejmowane na terenie ich zamieszkania są całkowicie obojętne. 
Trzeba znaleźć sposób na dotarcie do tych osób oraz pobudzić do działania lokalnych, 
wciąż uśpionych społeczników. Pozytywnym przykładem działań do naśladowania może 
być dla nas miejscowość Cieksyn.
Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy? 
 – Mocne strony to przede wszystkim mieszkańcy, którzy potrafią się sprawnie orga-
nizować i współpracować. Przykładem mogą tu być ostatnie konkursy fotograficzne 
organizowane przez TVP3, gdzie aktywny udział i współpraca internautów zaowocowały 
wieloma miejscami na podium zajętymi przez mieszkańców naszej gminy. Mamy także 
bardzo wiele stowarzyszeń i miejscowych społeczników, których aktywność urozmaica 
codzienność tej gminy. Myślę, że lokalizacja na przecięciu dróg wojewódzkich i w nieda-
lekiej odległości od dróg krajowych jest również jednym z atutów tego miejsca. Z jednej 
strony nie doskwiera nam zatłoczenie i ruch pojazdów, z drugiej cały czas pozostajemy 
atrakcyjnym miejscem dla zewnętrznych inwestycji. Niewątpliwą zaletą jest również 
przebiegająca przez teren gminy linia kolejowa nr 9 wraz ze stacją kolejową i wszystkimi 
przystankami zapewniającymi bardzo dobre skomunikowanie ze stolicą.
Uważam natomiast, że słabą stroną naszej gminy jest rozdrobnienie, bardzo duża ilość 
sołectw i wiele potrzeb na bardzo rozległym terenie, przez co czasami wielkość inwestycji 
zdarza się być nieadekwatna do miejscowych potrzeb (np. budowa sali przy szkole, której 
grozi w przyszłości zamknięcie) oraz – mówiąc już zupełnie potocznie – nie dla wszystkich 
z gminnego koszyka wystarcza środków. Za kolejną słabą stronę naszej gminy, mając 
w tym miejscu na myśli UM, uważam efektywność pozyskiwania środków zewnętrznych. 
Niestety ostatnie lata to czas zmarnowany w tej materii. Być może powołany w tym 
roku referat pozyskiwania środków zewnętrznych coś w tym temacie zmieni, ale samo 
utworzenie tego typu komórki w roku 2019, kiedy we wszystkich innych samorządach 
podobne wydziały działają już od pierwszego rozdania środków z programu POIiŚ w 2007 
roku, pokazuje, jak bardzo pozwoliliśmy sobie tutaj na zaniedbania. 
Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, ro-
dzina, zainteresowania, itp.)
 – Pochodzę z województwa kujawsko-pomorskiego, z historycznej Ziemi Dobrzyńskiej. 
Wychowałem się na wsi, moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne położone przy drodze 
łączącej miasta Lipno i Rypin. W Pieścirogach mieszkam od 2011 roku. Prywatnie jestem 
mężem Emilii oraz ojcem Stanisława, Tymoteusza, Leonarda i Felicji. 
Jestem absolwentem budownictwa na Politechnikach Warszawskiej oraz Krakowskiej 
w specjalności dróg kolejowych. Zawodowo związany z torami, posiadam doświadczenie 
przy projektowaniu i budowie dróg kolejowych, linii tramwajowych oraz metra. W wolnych 
chwilach staram się biegać lub oddaję się pracom przydomowym. Moją największą pasją 
jest genealogia, udało mi się odnaleźć ponad 250 przodków moich dzieci oraz dotrzeć 
do najstarszego dokumentu metrykalnego datowanego na rok 1755 .
Zapraszam do kontaktu: m.szarszewski@nasielsk.pl lub FB: Radny Marcin Szarszewski.

OBRADOWAŁA RADA

Inwestycje w toku
dające się na dobrze funkcjonujące 
lodowisko. Jak poinformował zgro-
madzonych Radosław Kasiak, kie-
rownik Wydziału Inwestycji, to na 
razie szacowana kwota, ostatecz-
ny koszt będzie można poznać po 
ogłoszonym przetargu. Natomiast 
radny Rodryg Czyż, który chciał 
się dowiedzieć, czy prawdą jest, 
że latem teren lodowiska ma być 
przeznaczony pod kort teniso-
wy. Burmistrz potwierdził te infor-
macje. Radny Czyż chciał poznać 
opinię burmistrza na temat realiza-
cji zaplanowanych na ten rok pro-
jektów inwestycyjnych. Bogdan 
Ruszkowski zapewnił, że wszelkie za-
planowane inwestycje zostaną zreali-
zowane, choć mogą być opóźnione 
w związku z trwającymi pracami nad 
przygotowywaniem dokumentacji. 
Ostatecznie 13 głosami „za” i przy  
2 przeciwnych uchwała budżetowa 
została przyjęta. 

Podczas sesj i  wybrano człon-
ków Rady Społecznej działającej 
przy Samodzielnym Publicznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Nasielsku ul. Sportowa 2. Przewod-
niczącym Rady został burmistrz Bog-
dan Ruszkowski, na przedstawiciela 
wojewody powołano Marka Osta-
szewskiego, przedstawicielami Rady 
Miejskiej w Nasielsku zostali radni: 
Dariusz Kordowski, Dawid Domała, 
Janusz Gers, Antoni Kalinowski oraz 
Dariusz Sawicki.

Kolejny punkt sesji dotyczył wyra-
żenia zgody na zawarcie umowy 
o świadczenie usług w zakresie pu-
blicznego transportu zbiorowego 
przez Radę Miejską. W ramach za-
wartej z wojewodą umowy Nasielsk 
otrzyma dofinansowanie do kwo-
ty 94 593,00 zł brutto na 8 linii au-
tobusowych w roku 2019. Gmina 
natomiast zobowiązuje się do sfinan-
sowania części ceny usługi w wy-
sokości 37 171,80 zł brutto. Łącznie 
umowa dotyczy linii na trasach o dłu-
gości 197 km. O szczegóły projektu 
dopytywał m.in. radny Andrzej Pa-
cocha, który apelował także o moż-
liwość dopłat dla dzieci i młodzieży 
dojeżdżającej autobusami do dwor-
ca PKP, skąd dalej udają się pociągami 
często do szkół ponadgimnazjalnych. 
Burmistrz poinformował, że prze-
woźnik został już zobowiązany do 
przygotowania zestawienia sprzeda-
ży biletów uczniom i osobom star-
szym. 

Rada wybrała kandydatów do zespo-
łu w sprawie zaopiniowania kandyda-
tów na ławników. Zostali nimi radni: 
Michał Brodowski, Mirosław Świder-
ski i Dariusz Kordowski. 

Głosowano również nad trzema skar-
gami na działania burmistrza, rozpa-
trywanymi wcześniej na komisjach. 
Wszystkie skargi radni większością 
głosów uznali za bezzasadne. 

W punkcie 8 sesji podejmowano 
stanowisko w sprawie pisma z dnia 
31.07.2019 roku dotyczącego we-
zwania do zaprzestania naruszania 
prawa. Rada zaopiniowała, że adre-
sat wezwania powinien odwołać się 
do sądu. Za taką opinią opowiedzia-

ło się 10 radnych, a 5 wstrzymało się 
od głosu.

Interpelacje  
i zapytania radnych
Radny Mirosław Świderski pytał 
o słuszność lokalizacji lodowiska 
w perspektywie planowanej budowy 
kompleksu sportowego na terenie 
Stadionu Miejskiego. Rany Krzysztof 
Fronczak, apelował, aby gmina się-
gnęła po środki z programu „Parkuj 
i jedź.”. Jego zdaniem  konieczna jest 
budowa parkingu dla mieszkańców 
dojeżdżających do pracy pociąga-
mi, którzy pozostawiają auta przy 
nasielskim dworcu. Tym bardziej, że 
od ul. Przytorowej są ku temu moż-
liwości związane z terenami po byłej 
wąskotorówce.

Radny Marcin Szarszewski dopytywał 
się ile w tym roku wpłynęło skarg na 
burmistrza Nasielska i ile z nich było 
niezasadnych. Radny Rodryg Czyż 
zauważył, że została złożona skarga 
na działania jednego z pracowników 
nasielskiego Urzędu Miejskiego, ale 
do tej pory brak reakcji ze strony bur-
mistrza. Radny Dawid Domała pytał 
o chodnik przy ul. Starzyńskiego. Jak 
zauważył, gmina podawała do wia-
domości, że zostanie on wykonany 
do końca lipca, a termin już upłynął. 
Radny Szarszewski pytał o budowę 
nowego cmentarza. Radny Rodryg 
Czyż chciał się dowiedzieć, kto skła-
dał wniosek w sprawie termomoder-
nizacji budynku nasielskiej biblioteki.

W dalszej kolejności wiceprzewodni-
czący Dariusz Kordowski przedstawił 
pisma, które wpłynęły do Rady.

Sprawy różne
W punkcie sprawy różne radny Mi-
rosław Świderski pytał o budowane 
rondo w Pniewie. Jak zauważył, przy-
gotowywana jest tam również ścież-
ka rowerowa. Jego zdaniem trzeba 
zastanowić się z jakich materiałów 
powinna być wykonana. Wskazał, że 
w kierunku Bud Siennickich powiat 
wykonał ścieżkę rowerową z asfaltu, 
która obecnie jest zarośnięta. W opi-
nii radnego praktyczniejszym roz-
wiązaniem byłoby wykonanie ścieżki 
z kostki brukowej.

Radny Kordowski zwrócił uwagę 
na konieczność wymiany chod-
nika wzdłuż ul. Piłsudskiego pro-
wadzącego m.in. do nasielskiej 
biblioteki. Dodatkowo zaapelował 
o progi zwalniające na ul. Dębo-
wej, która w najbliższym czasie ma 
zostać utwardzona. Mieszkaniec 
Adam Mikucki dopytywał o kary 

dla wykonawcy za nieterminową 
budowę hali sportowej w Popo-
wie Borowym. Dodatkowo zwró-
cił uwagę na opieszałość ze strony 
Urzędu Miejskiego dotyczącą od-
bioru śmieci spod budynku po starej 
mleczarni, gdzie w ramach wolon-
tariatu mieszkańcy uprzątnęli teren. 
Ponadto zauważył, że do starostwa 
powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim wpłynął wniosek 
o utworzenie sortowni śmieci na 
terenie byłego wysypiska w Kose-
wie. Radny Tomasz Pietras chciał 
wiedzieć czy w Nunie powstanie 
chlewnia. 

Radny Domała poruszył zaś pro-
blem planowanego nowego skwe-
ru w miejscu obecnego im. Jana 
Pawła II. Zwrócił uwagę na złożo-
ny wniosek ze swoimi 12 uwagami 
do projektu. Zauważył, że podczas 
pierwszego spotkania projektanta 
z mieszkańcami w kinie Niwa było 
niewiele osób. 

Jego zdaniem nie powinno to być 
ostatnie spotkanie, a biuro projekto-
we z Nowego Dworu Maz. powinno 
być w pełni do dyspozycji nasielsz-
czan. Dodatkowo radny zauważył 
potrzebę instalacji lustra drogowego 
przy ul. Warszawskiej na wprost dro-
gi prowadzącej do samorządowego 
przedszkola. Z prawa głosu skorzy-
stała także mieszkanka Wanda Mo-
dzelewska, która poruszyła temat 
nieużytkowanych 17 działek poło-
żonych przy ul. POW w Nasielsku. 
Działki mają długości 800 m i nie 
spełniają warunków działek budow-
lanych ani rolnych. W związku 
z czym mieszkańcy zwracają się 
do gminy z prośbą o wykup dzia-
łek i przeznaczenie ich np. pod blok, 
bądź osiedle domów jednorodzin-
nych. Inicjatywę poparł radny Mi-
chał Brodowski, który zauważył, 
że przy wspomnianych działkach 
budowana jest droga asfaltowa,  
co wpłynie na atrakcyjność terenów. 
Radny Marcin Szarszewski dopyty-
wał się o kwestie terenów po byłym 
wysypisku w Kosewie i o to, czy 
burmistrz nie boi się, że może dojść 
do naruszenia stosunków wodnych 
w tym rejonie. A w dalszej kolejno-
ści o możliwość zanieczyszczenia 
Wkry. Zauważył też, że koniecznie 
trzeba się uzyskać informacje na te-
mat planowanej sortowni odpadów.

W związku z wyczerpaniem te-
matów radny Dariusz Kordowski 
zamknął IX sesję Rady Miejskiej 
w Nasielsku.

E.G.
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R E K L A M A

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP
21 sierpnia wpłynęło zgłoszenie 
dotyczące zalania przejazdu pod 
wiaduktem kolejowym w Jacko-
wie. Jak informuje mł. bryg. mgr 
Tomasz Wołoszyn, oficer prasowy 
Komendanta Powiatowego PSP 
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
woda miała wysokość ok. 80 cm. 
Łącznie strażacy wypompowali 
120 m3 wody. Na miejscu praco-
wała jednostka OSP Jackowo.

22 sierpnia w Cieksynie doszło do 
zalania budynku przedszkola. Naj-
prawdopodobniej spowodowane 
było to gwałtownymi deszcza-
mi i nieszczelnym dachem. OSP 
Cieksyn, które przybyło na miej-
sce nie podjęło jednak żadnych 
działań, ponieważ pompy stra-
żackie odprowadzają wodę od 
danych wysokości i stanów wód. 
Woda w przedszkolu nie była wy-
starczająco wysoka.

25 sierpnia o godz. 10.18 wpły-
nęło zgłoszenie dotyczące da-
chowania pojazdu osobowego. 
Jak mówi mł. bryg. mgr Tomasz 
Wołoszyn, oficer prasowy Ko-
mendanta Powiatowego PSP 
w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, na miejscu strażacy zastali 
Forda Ka leżącego w rowie melio-
racyjnym. Pojazdem podróżowali 
kierowca i pasażer, którzy o wła-
snych siłach się z niego wydostali. 
Nie ponieśli obrażeń. Na miejscu 
pracowała jednostka OSP Psucin 
i OSP Pomiechówek.

Kolejne zgłoszenie tego dnia, 
o godz. 18.00, dotyczyło wypad-
ku samochodowego w Kątnych. 
W wyniku zderzenia Hondy Ci-
vic i Forda poszkodowana zosta-
ła jedna osoba, której pomocy 
udzielono na miejscu. W wyniku 
zdarzenia zablokowano jeden pas 
ruchu. W akcji udział wzięli: OSP 
Nasielsk, JRG Nowy Dwór Maz., 
ZRM Nasielsk, KP Nasielsk, WRD 
Nowy Dwór Maz.

30.08.2019 r. Policjanci z Komisa-
riatu Policji w Nasielsku otrzyma-
li zgłoszenie o próbie dokonania 
przez dwóch mężczyzn płatności 
przywłaszczoną kartą bankoma-
tową w jednym ze sklepów spo-
żywczych na terenie Nasielska. 
W toku dalszych czynności funk-
cjonariusze KP w Nasielsku ustalili 
sprawców powyższego czynu, któ-
rymi okazali się dwaj mieszkańcy 
Nasielska. Obaj mężczyźni zostali 
zatrzymani i podczas przesłucha-
nia przyznali się do zarzucanych im 
czynów.  

Sporz. RW

CIEKSYN

Kłusownicy 
zastawiają wnyki
W cieksyńskich lasach grasują kłusownicy. W piątek, 23 sierpnia br., 
w Cieksynie, znaleziono uwięzionego we wnykach małego jelonka.

 – Wnyki zrobione z grubej stalowej linki znajdowały się przy drodze 
w okolicy różowego drzewa w Cieksynie. Zwierzę, które w nich uwięzło, 

było przerażone i miało zmiażdżoną nogę, którą trzeba amputować – pi-
szą mieszkańcy. – A co się stanie, gdy w taką pułapkę dostanie się małe 
dziecko? – pytają.

Na szczęście jelonka udało się odnaleźć na czas, choć został poważnie 
okaleczony. Z pewnością wiele dzikich zwierząt ginie w zastawianych 
przez kłusowników wnykach. Jak twierdzą mieszkańcy Cieksyna, w tej 
okolicy takich pułapek jest bardzo dużo, choć oficjalnie nikt na ten temat 
nie chce się wypowiadać. Co stanie się, jeśli w takie wnyki wpadnie dziec-
ko lub dorosły, który np. wybrał się na grzyby? Warto, żeby policja zajęła 
się sprawą i przerwała panującą od lat zmowę milczenia.

(red.)

Z OSP

Pożar na Cmentarnej 
D o  t r a g i c z n e g o  
w skutkach zdarze-
nia doszło w naszym 
mieście pod koniec 
l i p c a  b r.  k i e d y to  
w wyniku pożaru zgi-
nął mężczyzna.

W środę, 31 lipca br., 
o godz. 15.26 do stra-
ży pożarnej wpłynę-
ło zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego przy ul. Cmentarnej  
i uwięzionym człowieku, poruszającym się o balkoniku rehabilitacyjnym. 

Jak informuje mł. bryg. mgr Tomasz Wołoszyn, oficer prasowy Komen-
danta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, jako pierwsze 
na miejscu zdarzenia o godz. 15.43 były jednostki OSP Jackowo i Wojsko-
wa Straż Pożarna.

Do akcji dołączyli ratownicy z karetki, która tamtędy przejeżdżała. Jak 
mówi Tomasz Wołoszyn, ratownicy stwierdzili brak oczywistych oznak 
życia u wydobytego z domu mężczyzny i odjechali. Ochotnicy po od-
jeździe ratowników podjęli się resuscytacji krążeniowo-oddechowej na-
sielszczanina, będąc w stałym kontakcie z ratownikami wezwanej karetki. 
Po przybyciu na miejsce ratownicy przejęli działania strażaków i dalej po-
dejmowali próbę reanimacji mężczyzny. Niestety ostatecznie stwierdzo-
no jego zgon. 

Strażacy znaleźli poszkodowanego w korytarzu. Okazało się, że drzwi 
domu i okna były pozamykane. O pożarze poinformował służby miesz-
kaniec Nasielska, który przejeżdżał obok posesji i usłyszał trzask pękają-
cych szyb w oknach domu. 

Jak się okazało do tego pożaru z powodu braku kierowcy nie wyjechała, 
znajdująca się najbliżej jednostka OSP Nasielsk. 

Oficer prasowy KP PSP informuje, że z przeprowadzonych oględzin bu-
dynku, nie można było ustalić bezpośredniej przyczyna pożaru. Wiadomo 
jednak, że jako pierwsze zapaliło się wyposażenie kuchni. Po ugaszeniu 
pożaru zastosowano dozór 24h, po czym obiekt został oddany do użytku. 
W budynku, żeby docelowo można było z niego korzystać wymienić na-
leży: stolarkę okienną, wyremontować kuchnię, korytarz i łazienkę na pię-
trze, które uległy spaleniu. Szacunkowo straty opiewają na ok. 250 tys. zł.

(e.)

NA SYGNALE

Zginął motocyklista
Niedziela, 25 sierp-
nia br., okazała się pe-
chow ym dniem dla 
k ierowców z gminy 
Nasielsk. Strażacy oraz 
funkcjonariusze po-
licji byli wzywani do 
trzech zdarzeń dro-
g o w yc h .  W y p a d e k 
w Dobrej Woli  koło 
Borkowa okaza ł  s ię 
jednak najbardziej tra-
giczny w skutkach. Do-
szło do niego przed 
godz. 12.00. Jak informuje Szymon Koźniewski, były już oficer praso-
wy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, 
w wyniku zderzenia osobowej Toyoty Corolla, którą kierował 43-latek 
i motocykla Suzuki, którym kierował 49-letni mężczyzna, kierowca jed-
nośladu poniósł śmierć na miejscu. Kierowcę samochodu przebadano 
alkomatem, był trzeźwy. Została mu również pobrana krew do dalszych 
badań. Na miejscu pracowały jednostki: OSP Psucin, OSP Nasielsk, 2x OSP 
Cieksyn i JRG Nowy Dwór Mazowiecki.

Aktualnie policjanci poszukują świadków tego zdarzenia. Wszyscy, którzy 
widzieli to zdarzenie proszeni są o kontakt z nowodworską komendą. In-
formacje można również przekazywać pod nr tel. : 22 775 33 05, 22 775 
22 01-04 lub mailowo pod adres: nowy-dwor-maz@ksp.policja.gov.pl.

(e.)

Z POWIATU

Asfalt w Żabiczynie
Na 700-metrowym odcinku drogi powiatowej nr 2424W prowadzącej od 
Nasielska w kierunku Nuny w Żabiczynie położona została nawierzchnia 
asfaltowa. Wykonawcą prac o wartości około 277 tys. zł. była firma Drog-
-Bet Marcin Głuchowski z Sochaczewa. W ramach inwestycji wykonano 
podbudowę z kruszywa łamanego i pokryto nawierzchnią asfaltową.

Michał B.
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Jubileuszowy początek  
roku szkolnego
Wyjątkowy charakter miała inauguracja nowego roku szkolnego 2019/20 w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de 
Coubertina w Budach Siennickich. Placówka obchodzi bowiem 65. rocznicę otwarcia szkoły w obecnym bu-
dynku. W tym roku przypada także 15-lecie nadania szkole imienia oraz 10-lecia nadania sztandaru.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele nasielskiej Rady Miejskiej, w tym: Jerzy Lubieniecki, przewodniczący RM, 
Dariusz Kordowski, wiceprzewodniczący RM, Tomasz Pietras i Michał Brodowski. Obecni byli także Hanna Pietrzak 
- dyrektor Centrum Usług Wspólnych, ksiądz Waldemar Marciniak - proboszcz parafii w Nunie, kadra pedagogicz-
na, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie z rodzicami. Wszystkich gości powitała dyrektor Ewa Strzelczak.

Uczniowie szkoły przedstawili przygoto-
wany pod okiem Ewy Majewskiej, krót-
ki, słowno-muzyczny, zabawny program 
artystyczny. Nawiązywał on swoją tema-
tyką do zakończenia wakacji i powrotu 
do szkoły. W programie przypomniano 
także historię szkoły, podkreślając rolę 
tegorocznych jubileuszy. 

Rozpoczęcie nowego roku szkolne-
go było okazją do poświęcenia dwóch 
nowych sal lekcyjnych. Zostały one 
wydzielone na piętrze nad szatniami nie-
dawno wybudowanej sali gimnastycznej. 
Ich poświęcenia dokonał ksiądz Walde-
mar Marciniak.

Dyrektor szkoły Ewa Strzelczak życzy-
ła uczniom wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy oraz jak najlepszych osiągnięć  
w nowym roku szkolnym.

(red.)

W SKRÓCIE

Ledy zainstalowane
Kolejne ulice w Nasielsku zyskały oświetlenie. W wakacje firma Tech 
Expert Jacek Górecki z Nasielska zamontowała latarnie na ulicach: Dą-
brówki (osiedle Krupki) oraz na Sezamkowej, Orzechowej i Bakaliowej 
(za ulicą Dębową przy stadionie miejskim).

 – W ramach prac zamontowano oprawy oświetlenia typu LED. War-
tość inwestycji wyniosła 29 tys. zł na ulicy Dąbrówki i 28 tys. zł na ciągu 
pozostałych ulic – informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału In-
westycji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Wyszyńskiego  
w remoncie

Trwają prace przy przebudowie ulicy Wyszyńskiego. – W ramach zadania 
zostaje wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z chodnikami i wjazdami  
do posesji. Wykonawcą inwestycji jest firma Infrastruktura Bud59 z War-
szawy – mówi Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji. – W chwili obecnej 
prace przebiegają bez problemów i zgodnie z harmonogramem – dodaje.

Roboty potrwają do końca września, a nową nawierzchnią mieszkańcy po-
jadą już w październiku br.

Powstanie boisko  
w Dębinkach
 – Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie boiska do piłki nożnej przy Szko-
le Podstawowej w Dębinkach – informuje Radosław Kasiak z Wydziału In-
westycji w Urzędzie Miejskim. Z dokumentów przetargowych wynika, że 
boisko będzie miało nawierzchnię trawiastą. Ponadto wykonany zostanie 
parking i ciąg pieszo-jezdny przy budynku szkoły.

 – Wykonawcą zadania będzie firma BAZ-BRUK Marek Bazylewski 
z Nasielska. Wartość zadania to około 260 tys. zł – dodaje kierownik 
Wydziału Inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji przewidziano  
na 31 października br.

Przetarg na świetlicę 
rozstrzygnięty
Kolejna wieś w gminie Nasielsk zyska świetlicę wiejską. Tym razem taki 
obiekt powstanie w Mazewie Dworskim A. – Rozstrzygnięto już prze-
targ na wykonanie obiektu. Do konkursu stanęło dwóch wykonawców. 
Inwestycję wykona  firma OK-BUD Piotr Morawski z Nasielska za kwo-
tę około 172 tys. zł. – podaje Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji 
w nasielskim magistracie. 

Świetlica ta zlokalizowana będzie przy drodze wojewódzkiej. Budynek 
będzie miał prostą, tradycyjną konstrukcję z dwuspadowym dachem. 
Znajdzie się w nim sala ogólna o powierzchni 77 m2 oraz pomieszczenie 
socjalne, toalety i przedsionek.

Będzie asfalt
Jeszcze w tym miesiącu ruszą prace związane z przebudową drogi łączą-
cą ulicę Pniewska Górka z drogą wojewódzką w Pniewie. – Wyłoniony 
został już wykonawca tych prac i będzie nim firma Infrastruktura Bud-59 
z Warszawy. Wartość inwestycji to 485 tys. zł – wyjaśnia Radosław Kasiak 
z Wydziału Inwestycji nasielskiego magistratu.

Kilka lat temu na tym odcinku drogi wyremontowano mostek na rzece 
Nasielnej. Teraz nowa nawierzchnia poprawi komfort jazdy i będzie do-
pełnieniem wyremontowanego ostatnio ciągu ulic od Kędzierzawic przez 
Głodowo do Pniewskiej Górki.

(mb)

Z GMINY

Sala odebrana
W piątek, 30 sierpnia br., odbył się komisyjny odbiór inwestycji pod na-
zwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie 
Borowym”. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w tym 
dniu zgodę na użytkowanie obiektu.

Wykonawcą inwestycji była firma DETA COMPANY spółka z o.o. Koszt 
budowy obiektu wyniósł około 2,2 mln zł. Sala gimnastyczna wyposa-
żona została w szatnie, łazienki, powstały także dwie nowe sale lekcyjne, 
a obiekt został połączony z budynkiem szkolnym łącznikiem. – Dzie-
ci korzystają już z nowej sali gimnastycznej – mówi dyrektor placówki 
Iwona Łyczkowska.

Michał B.

Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych poinfor-
mował, że zabezpieczana przez radnych podczas sesji kwota 800 tys. zł to szacunek wartości. Ostateczna wartość 
inwestycji będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. Obecnie założenia nie zakładają szczegółowych wyliczeń. 
Gmina, jak zapewnia Kasiak, chce jednak przeprowadzić przetarg sprawnie, aby już w tym sezonie można było 
w Nasielsku jeździć na łyżwach.

Niektórzy radni mieli wątpliwości co do lokalizacji lodowiska na terenie Stadionu. Radny Domała zaznaczał,  
że lodowisko powinno być umiejscowione w centrum miasta, aby łatwej było z niego skorzystać. Takie same 
uwagi wystosował pan Andrzej Za-
wadzki. Natomiast radny Rodryg 
Czyż dopytywał, czy prawdą jest, 
że latem zamiast lodowiska w tym 
samym miejscu ma funkcjonować 
kort tenisowy. Burmistrz Ruszkow-
ski potwierdził te przypuszczenia. 

Nasielscy samorządowcy zade-
cydowali o kupnie w tym roku 
lodowiska za 800 tys. zł i umiej-
scowienie go na Stadionie Miej-
skim. 

Informacja o lodowisku wywołała 
duże zainteresowanie mieszkań-
ców gminy, którzy bardzo entuzja-
stycznie podeszli do tej propozycji. 
Wiele osób na oficjalnym fanpa-
ge’u Urzędu Miejskiego poprało  
tę inicjatywę.

E.G.

Z RADY

Kupią lodowisko
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WARTO PRZECZYTAĆ

Seryjny podpalacz
Każdy, kto jest miłośnikiem kry-
minałów, z pewnością spotkał 
się już z twórczością Wojciecha 
Chmielarza. Mnie udało się po-
znać jego twórczość w ubiegłym 
roku za sprawą Żmijowiska. Teraz 
postanowiłam przeczytać kolejną 
jego książkę i tak w moje ręce tra-
fił Podpalacz. Jeszcze lepszą wia-
domością jest to, iż to dopiero 
początek serii z komisarzem Ja-
kubem Mortką.

Powieść rozpoczyna się od po-
żaru willi na Ursynowie. Okazuje 
się, że podpalacz nie przewidział 
jednego – że w domu mogą znajdować się ludzie. Nie miał on na celu 
nikogo zabijać, ponieważ dla piromana liczy się sam efekt podpalenia. 
W willi ginie bogaty biznesmen, a jego żona – celebrytka, zostaje popa-
rzona. To wydarzenie ma swoje konsekwencje, a komisarz Jakub Mortka 
musi rozwiązać zagadkę i ująć seryjnego podpalacza.

Policjant ma przed sobą ciężkie zadanie, musi znaleźć człowieka, który 
nie pozostawia po sobie żadnych śladów i zna okolicę jak własną kie-
szeń. Gdy cała sprawa nabiera rozgłosu, a do akcji wkraczają dziennika-
rze, w mieście dochodzi do kolejnego pożaru, w którym giną dwaj mali 
chłopcy – bratankowie szefa mafii….

Przyznaję, że utwór odebrałam bardzo pozytywnie. W planach mam 
lekturę kolejnych książek Chmielarza, by poznać dalsze losy bohaterów 
i kontynuację niektórych wątków.

Marta Czeremurzyńska

Myszka 
Myszka szara w norce spała,
nic o świecie nie wiedziała.
Lśniąca, zwinna, bardzo szybka, 
rusza się jak mokra rybka.

Siedzi cicho bez wytchnienia, 
czasem tylko futro zmienia.
Uszka małe i stojące 
słyszą każdy szept na łące. 

Nocą z dziurki się wykrada, 
wszystko, co na drodze zjada.
Mysią szparką się wymyka, 
by swobodnie móc pobrykać.

Żywot myszki jest wesoły,
jej nie uczą żadne szkoły. 
Myszka sama radzi sobie 
i pod miotłą serek skrobie.

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

NASZE SPRAWY

Leki z Bożej apteki
W środę, 21 sierpnia br., odbyły się ko-
lejne zajęcia w ramach złożonego przez 
Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści 
z klasą” z Ruszkowa wniosku pt. „Natu-
ralnie”. Środki na przeprowadzenie zajęć 
Koło Gospodyń otrzymało w ramach 
konkursu „Mam patent na kulturę – ini-
cjatywy mieszkańców” organizowane-
go przez Nasielski Ośrodek Kultury.

Tym razem w ramach projektu „Natural-
nie” odbyły się warsztaty zatytułowane 
„Leki z Bożej apteki”. W spotkaniu wzię-
ło udział 19 kobiet. 

 – Tak jak w przypadku poprzednich 
warsztatów, chętni zapisywali się na listę główną i listę rezerwową. Zajęcia prowadziła pełna pasji do ziół Alek-
sandra Flora z Herba Cognita. Warsztaty były podzielone na dwie części. Na początku zajęć uczestniczki spędziły 
czas na łące obok budynku świetlicy. Dowiedziały się, jakie zioła rosną w ich okolicy, nauczyły się rozpoznawać 
zioła oraz otrzymały informacje, kiedy i jak je zbierać. W drugiej części warsztatów uczestniczki otrzymały prze-
pis m. in. na płukankę do włosów, która ma zastosowanie przy wypadaniu włosów oraz na naturalny dezodorant 
z liści dębu – relacjonuje Aleksandra Ziółek, należąca do KGW „Optymiści z klasą”.

Po zajęciach, podczas których uczestniczki z dużym zainteresowaniem wysłuchały charakterystyki ziół, można 
było zerwać i zabrać do domu omówione rośliny. 

Kolejne zajęcia w ramach cyklu „Naturalnie” odbędą się w środę, 25 września, pt. „Być kobietą” spotkanie z co-
uchem.

E.G.

Z GMINY

Turyści już tu są….

Z UM

Nagroda 
„Lew 
Nasielska”
Szanowni Państwo przypomina-
my o terminie zgłaszania kandyda-
tów do Nagrody „Lew Nasielska”. 
Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu 
Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” 
do końca września br. mogą zgła-
szać kandydatów: komisje Rady 
Miejskiej w Nasielsku, instytucje 
publiczne z terenu Gminy Nasielsk, 
organizacje pozarządowe, sto-
warzyszenia, firmy oraz grupa co 
najmniej 50 mieszkańców Gminy 
Nasielsk.

Wniosek ze zgłoszeniem kandyda-
ta powinien być złożony na piśmie 
oraz zawierać dane i charakte-
rystykę kandydata oraz uzasad-
nienie przyznania Nagrody „Lew 
Nasielska”. Do wniosku załącza się 
pisemne oświadczenie kandydata  
o wyrażeniu zgody na kandydo-
wanie oraz uhonorowanie Nagro-
dą „Lew Nasielska”.

23 sierpnia br. do naszego miasta 
zawitała ekipa z TVP3 tzw. progra-
mu śniadaniowego, który w godz. 
8.00 – 9.00 transmitowany był 
„na żywo” z Nasielska.

O walorach turystycznych naszej 
gminy opowiadał w nim sekretarz 
Marek Maluchnik. Jak się okazało 
jego wystąpienie odniosło skutek, 
ponieważ kilka dni później do na-
szego miasta zawitali pierwsi tu-
ryści powołujący się na reportaż 
telewizyjny.

 – Oglądałyśmy w telewizji mate-
riał dotyczący Nasielska, a że od 
lat podróżujemy i bardzo to lubi-
my, postanowiłyśmy z koleżanką 
wybrać się na wyprawę w te stro-
ny – wyjaśnia pani Hanna z War-
szawy, która wraz z koleżanką, 
Barbarą, przyjechała do Nasielska 
w czwartek 29 sierpnia br. i trafiła 
do Nasielskiego Ośrodka Kultury.

J a k  s i ę  o k a z a ł o,  o b i e  p a n i e  
są członkiniami koła „Traper” Pol-
skiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajobrazowego „Mazowsze”. 
Kobiety widziały już wiele pięk-
nych miejsc, a po programie te-
lewizyjnym postanowiły poznać 
także nasze tereny. Jednak, kiedy 
tylko wysiadły z pociągu okaza-
ło się, że zwiedzanie naszej gminy 
nie należy do najłatwiejszych. 

 – Chciałyśmy na dworcu PKP do-
wiedzieć się, gdzie jest ten młyn, 
o którym można poczytać w in-
ternecie. Panie w kasie dworcowej 
kompletnie nie wiedziały, o czym 
mówimy. Okazało się, że wystar-
czyło się wychylić i zza dwor-
ca było widać młyn. Poszłyśmy 
potem zwiedzić Pieścirogi i do-
tarłyśmy do kościoła. Następnie 
ponad 30 minut czekałyśmy, żeby 
dotrzeć do Nasielska autobusem. 
Nie wiedziałyśmy, że taki jest pro-
blem komunikacyjny dotyczący 
połączenia z centrum Nasielska – 
opowiada pani Hanna.

Gdy dotarły już do naszego mia-
sta, zostały poinformowane, że 
warto tu zobaczyć m.in. cmentarz 
żydowski, ale inne atrakcje, jak 
dworek w Chrcynnie, czy kolo-
rowy Cieksyn nie były już dla nich 
osiągalne bez samochodu. 

 – Jesteśmy emerytkami, do kir-
kutu dojdziemy powoli, ale wię-

cej atrakcji będziemy musiały 
sobie odpuścić, ponieważ się tam 
nie dostaniemy. Mimo wszystko 
chciałam zauważyć, że spotka-
łyśmy tu dużo życzliwych ludzi. 
Mamy nadzieję, że jeszcze wróci-
my do Nasielska – obiecały dzie-

ląc się z nami swoimi wrażeniami 
z wizyty w naszym mieście.

Jak  s ię  oka z a ł o,  man kame n -
tem ich wycieczki był także brak 
ogólnodostępnych broszur infor-
macyjnych, folderów, map, przed-
stawiających atrakcje turystyczne 
naszego regionu. 

Osobom przyjeżdżającym do 
Nasielska po raz pierwszy trudno 
jest poruszać się po tym terenie. 
Nadal brakuje bowiem komunika-

cji autobusowej pomiędzy odda-
lonymi częściami gminy, brakuje 
tabliczek i drogowskazów oraz in-
formacji o możliwości skorzysta-
nia z rowerów miejskich. 

Jak się okazuje nasza gmina może 
być atrakcyjna pod względem tu-
rystycznym. Warto jednak dla 
potencjalnych turystów przygo-
tować odpowiednią ofertę in-
formacyjną, co i gdzie można 
zobaczyć.  

(ei)
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Nagrody rozdane
W czwartek, 29 sierpnia br., 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowiec-
kiego w Warszawie odby-
ło się uroczyste wręczenie 
nagród zwycięzcom kon-
kursów organizowanych 
przez tę instytucję. Wśród 
najlepszych znaleźli się tak-
że przedstawiciele naszej 
gminy. 

W trzeciej edycji konkur-
su „Najaktywniejsze so-
ł e c t wo  K r a j o we j  S i e c i 
Obszarów Wiejskich – Suk-
cesy widać po sąsiedzku” 
VI miejsce i nagrodę w wy-
sokości 1 500 zł otrzyma-
ło sołectwo Psucin. W tym 
roku na konkurs wpłynęły  
22 zgłoszenia. Komisja konkursowa wytypowała 6 najlepszych sołectw, którym przyznała nagrody o wartości  
od 8 000 zł do 1 500 zł. Dodatkowo wyróżniono 6 sołectw (nagrody w wysokości 1 000 zł).

Nagrodę z rąk Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, odebrała pani Urszula Strzelczak, soł-
tys Psucina. 

Tego samego dnia marszałek Adam Struzik wręczył nagrody laureatom konkursu fotografii kulinarnej. Była  
to druga edycja tego konkursu. Odbywał się on w dwóch kategoriach tematycznych: „Z Listy Produktów Trady-
cyjnych” i „Z Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze”, które zostały podzielone na 10 podkategorii: produkty 
mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, warzywa i owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje 
i tłuszcze, miody, gotowe dania i potrawy, napoje, inne. Wszyscy laureaci otrzymali bony do sklepu RTV euro 
AGD o wartości: I miejsce 760 zł, II miejsce 700 zł, III miejsce 650 zł oraz wyróżnienia 600 zł.

Mieszkanka naszej gminy, Hanna Kowalska z Winnik, otrzymała wyróżnienie za fotografię smalcu ze świni rasy 
złotnickiej w kategorii „Z Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze”. Gratulujemy laureatom konkursów!

(red.) za:www.mazovia.pl

Z ogromnym żalem i niedowierza-
niem przyjęliśmy informację o śmierci

Śp. Piotra Rębeckiego
Wspaniałego człowieka, kolegi  
i niezastąpionego przyjaciela.

Wyrazy głębokiego współczucia  
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach  

dla Żony Bogumiły Rębeckiej  
i całej Rodziny

składają Sąsiedzi

Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci  

[Wisława Szymborska]

Pani
Bogumile Rębeckiej

Sołtysowi Sołectwa Nowe Pieścirogi
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Męża
składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz

w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

Przewodniczący Rady

Prawdziwy przyjaciel jest zawsze,  
gdy go potrzebujesz

W imieniu swoim i dzieci  
pragnę wyrazić serdecznie podziękowania  

całej rodzinie, sąsiadom, znajomym  
i wszystkim, którzy wsparli nas  

słowami otuchy, serdeczną myślą,  
nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli  

w uroczystościach pogrzebowych  
i towarzyszyli mojemu ukochanemu 
mężowi Piotrowi w ostatniej drodze

„Bóg zapłać” wszystkim za modlitwę

Bogumiła Rębecka z Rodziną

Można odejść na zawsze, by stale być blisko

 ks. Jan Twardowski

Płynące z głębi serca wyrazy współczucia 

z powodu  śmierci  
Męża Piotra  

dla Pani Bogumiły Rębeckiej,  
Sołtys Sołectwa Nowe Pieścirogi

 składają 

Mieszkańcy Nowych Pieścirogów
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Z ŻYCIA PARAFII

Wspomnienia z Włoch
Wprawdzie wakacje już się skoń-
czył y, większość z nas wróci-
ła do codziennych obowiązków,  
a gdzieś głęboko w pamięci po-
został y wspomnienia z wypo-
czynku, podróży, zwiedzania, 
czy też pielgrzymowania. Takie 
wspomnienia mają pielgrzymi  
z parafii Nuna, którzy w lipcu br.  
z był ym proboszczem ks. kan. 
Tadeuszem Jabłońskim podróżo-
wali i zwiedzali ciekawe regiony  
we Włosze c h .  P rog ram p ie l-
grz ymk i  ob ejmował  miej sc a, 
gdzie tkwią korzenie naszego 
chrześcijaństwa. A zaczęło się od 
Manopello, niezwykłego wło-
skiego miasteczka. W dużej mie-
rze, jak dowiedzieli się pielgrzymi, 
zostało ono rozsławione  dzięki 
pielgrzymce Papieża Benedykta 
XVI, który pragnął zobaczyć twarz 
Jezusa na Cudownej Chuście. Tu 
bowiem znajduje się niezwykła 
relikwia, Santo Volto (Święte Ob-
licze) wizerunek twarzy Jezusa 
na chuście wykonanej z bisio-
ru, nie namalowany ludzką ręką. 
Obraz ten porówny wany jest  
z Obliczem z Całunu Turyńskiego, 
a wieloletnie badania dowodzą, 
że te dwa obrazy przedstawiają 
tę samą Osobę. Kolejnym miej-
scem było Lanciano, gdzie w VIII 
wieku zdarzył się Cud Euchary-
styczny. To tu podczas sprawo-
wania mszy św. po dokonanej 
konsekracji, hostia stała się Cia-
łem, a wino przemieni ło się w 
żywą Krew krzepnąc w pięć nie-
równych i różnych co do kształtu 
i wielkości gródek. Jak dowodzą 
badania przeprowadzone w latach 
70 ubiegłego wieku, próbki po-
brane z Cudu Eucharystycznego 
są cząstką ludzkiego ciała i ludz-
kiej krwi, o tej samej grupie krwi 
- AB. Tę wielką tajemnicę wiary 
mogli naocznie poznać i osobi-
ście doświadczyć uczestnicy piel-
grzymki, dla których kolejnym 
miejscem zwiedzania kultu religij-
nego było San Giovanni Rotondo. 
Wizyta u Ojca Pio w San Giovan-
ni Rotondo – poprzez nawiedze-
nie krypty, gdzie spoczywają Jego 
szczątki oraz udział we mszy św. 
pod przewodnictwem ks. kan.  
T. Jabłońskiego w kościele i przy 
ołtarzu, przy którym Ojciec Pio 
celebrował nabożeństwa, a także 
zwracający uwagę swoim wyglą-
dem konfesjonał, w którym styg-
matyk długie godziny dziennie 
spowiadał oraz krzyż, przy któ-
rym Święty otrzymał stygmaty, to 
wszystko wywarło wiele emocji  
i pozostawiło trwały ślad w pa-
mięci zwiedzających. Czas po-
dróżowania wyznaczał kolejne 
ciekawe miejsca, którym było 
niewątpliwie Monte Sant’Angelo, 
gdzie czterokrotnie miały miejsce 
objawienia Michała Archanioła. 
To piękne białe, kamienne miasto 
na wzgórzu, otoczonym wodami 
Adriatyku, jest niezwykłe i nieco 
tajemnicze. W podziemiu  Bazy-
liki Św. Michała Archanioła ukryta 
jest grota, w której objawił się Ar-
chanioł. W tym miejscu był czas 
na krótką modlitwę, grupa wier-

nyc h m ia ła  t ak że 
sp osob ność c zę -
ściowego uczestni-
czenia w ceremonii 
ślubu, jaka właśnie 
rozp oc z yna ła  s ię  
w podziemiu świą-
tyni. 

Na trasie pielgrzy-
m owa n i a  n i e  z a -
b ra k ł o  a kc e n tów 
patriotycznych, o 
czym świadzy do-
tarcie grupy na Monte Cassino  
i chwila wzruszenia oraz zadumy 
na cmentarzu polskich żołnie-
rzy, którzy tu walczyli. Wymow-
nym było odśpiewanie polskiego 
hymnu, modlitwa za poległych 
żo ł nierz y i  z łożenie kwiatów, 
specjalnie wybranych w kolorze 
biało-czerwonym, które zostały 
złożone na grobie generała Wła-
dysława Andersa i jego żony. Bę-
dąc w tym szczególnym miejscu, 
pielgrzymi zwiedzili także Opac-
two Benedyktynów usytuowane 
na wzgórzu Monte Cassino.

Przemieszczając się autokarem, 
trasami wśród p ięknych gór-
skich widoków, grupa pielgrzy-
mów dotarła do bram Wiecznego 
Miasta – Rzymu, którego bo-
gactwo mocno urzekło i zachwy-
ciło zwiedzających. Położony na 
wzgórzu Watykan, jako siedziba 
władz kościelnych i najmniejsze 
państwo świata, dostarczyło wie-
lu wrażeń, choćby poprzez udział 
we wspólnej z papieżem Fran-
ciszkiem modlitwie Anioł Pański  
na P lacu Św. P iotra,  msz y ś w.  
w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Rzymie, gdzie pod prze-
wodnictwem ks . Jab łońskiego 
pielgrzymi modlil i się w inten-
cjach rodzin i bliskich im osób. 
Był czas na modlitwę, był też czas 
na zwiedzanie, które rozpoczę-
ło się w Bazylice Św. Piotra, która 
urzekła swym ogromem i róż-
norodnością architektoniczną. 
Wzrok zwiedzających przykuł 
umieszczony na wprost od wej-
ścia monumentalny baldachim, 
dzieło wybitnego rzeźbiarza Ber-
niniego, następnie grób Świętego 
Piotra, ołtarze, kaplice, duża ilość 
bezcennych obrazów i  rzeźb, 
których nie sposób by wszystkie 
wymienić. Słynne dzieło, rzeźba 
Michała Anioła - Pieta, zwróci-
ła wszystkich uwagę oraz posąg 
Świętego Piotra, do którego więk-
szość turystów podchodziła, by 
dotknąć jego stopy. 

Trzydniowy pobyt w Rzymie ko-
lejno wyznaczał trasę zwiedza-
nia. Był spacer do Fontanny di 
Trevi i Schodów Hiszpańskich, 
było zwiedzanie Piazza Navona, 
Panteonu, nawiedzenie Bazyliki 
Santa Maria del Popolo z obra-
zami Caravaggia „Ukrzyżowanie 
Świętego Piotra”, „Nawrócenie 
Świętego Pawła”, kaplica Sancta 
Sanctorum, Bazylika Santa Ma-
ria Maggiore oraz Święte Scho-
dy, które na kolanach większość 
grupy pokonała, niosąc ze sobą 
własne intencje. Według legendy 

Święte Schody pochodzą z pała-
cu Poncjusza Piłata i po nich Jezus 
miał być prowadzony na sąd.

Kolej nym punktem było od-
krywanie Rzymu Antycznego 
- Opactwo Tre Fontane, gdzie 
we d ł u g  p r z e k a z ów  u s t nyc h ,  
w tym właśnie miejscu św. Paweł 
Apostoł został ścięty mieczem. 
Jego odcięta głowa miała trzy-
krotnie uderzyć w ziemię, dając 
początek trzem źródłom. Wśród 
n i e z l i c zo nyc h e uka l i p tu s ów,  
w swoistej atmosferze średnio-
wiecza, znajdują się trzy kościoły, 
a jeden z nich to kościół wybu-
dowany na miejscu męczeństwa 
Świętego Pawła, do którego pro-
wadzi droga z wydzielonym frag-
mentem kamienistej drogi, którą 
szedł święty. W tym kościele piel-
grzymi dokonali wpisu do księ-
gi pamiątkowej na znak swojej 
obecności, w tak szczególnym 
miejscu.

Dużym przeżyciem duchowym 
był udział we mszy św. celebro-
wanej przez ks. Kanonika w ka-
p l i c y  p o d z i e m n ej  K at a kum b 
Świętego Kaliksta. W tym pod-
ziemnym miej scu pochówku 
spoczywa ok. pół miliona chrze-
ścijan, w tym szesnastu papieży. 
Uwagę zwiedzających przyciąga 
replika rzeźby św. Cecylii, popu-
larnej patronki muzyki. 

Dalsze poznawanie Rzymu do-
p rowa d z i ł o  p i e l g r z ym ów do 
Bazyliki św. Pawła za Murami, Ba-
zyliki św. Jana na Lateranie, Kapi-
tolu, Placu Weneckiego, Forum 
Romanum, Koloseum. Nieco 
ochłody w ten upalny dzień zwie-
dzania antycznego Rzymu, dodał 
pielgrzymom spacer po Awenty-
nie, po ogrodzie różanym i gaju 
pomarańczowym, gdzie z bal-
konu widokowego dodatkowo 
można było podziwiać całą pa-
noramę miasta. 

Zwieńczeniem pobytu na ziemi 
włoskiej była jednodniowa wizyta 
w turystycznym mieście Ladispo-
li, położonym nad samym brze-
giem Morza Tyrreńskiego, gdzie 
pielgrzymi, wracając pamięcią do 
miejsc zwiedzania, wspominali 
przede wszystkim to, co ważne 
było dla ducha, ale także dla ciała, 
a mianowicie smakowitą włoską 
kawę i przeróżne gatunki potraw 
z makaronu i innych włoskich 
smakołyków. W takiej atmosfe-
rze uczestnikom pozostało je-
dynie planować kolejne wakacje, 
by zwiedzać kolejne nieodkryte 
jeszcze miejsca świata.

af.

UROCZYSTOŚCI

Nasielsk pamiętał  
o 1 września 1939 r. 
Okrągła, bo 80. rocznica wybuchu II wojny światowej stała się powodem 
do szczególnego upamiętnienia tego wydarzenia. Dzień 1 września jest 
obchodzony w Polsce niemal jak święto. Tak było szczególnie w tym roku, 
roku osiemdziesiątej rocznicy wybuchu tej wojny. Polska i Polacy nie tylko 
o niej pamiętali, ale przypomnieli też o tym wydarzeniu Europie i światu.

Nasielsk też pamiętał. Wielką rolę w tych uroczystościach odegrała mło-
dzież. Nie chodzi bowiem o to, aby rosło nam nowe pokolenie tych, któ-
rzy będą znowu, jak ich przodkowie, składać ofiarę na ołtarzu Ojczyzny, 
ale o to, aby to pokolenie nauką, pracą i sportem budowało pokojową 
przyszłość naszej Ojczyzny.

1 września 2019 roku wyznaczyli sobie zbiórkę na godz. 4.30 na nasielskim 
cmentarzu przy Grobie Nieznanego Żołnierza harcerze z ZHR z 1. Nasiel-
skiej Drużyny Harcerzy „Błękitna Armia” (Halerczycy) i ich koleżanki też 
z ZHR. Obecni byli też biegacze ze Stowarzyszenia „Nasielsk Baszta Team” 
i członkowie Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk. Udział w tym pa-
triotycznym spotkaniu wzięli też przedstawiciele nasielskiego samorządu, 
nasielskiej parafii oraz grupa mieszkańców.

Harcerze zaciągnęli wartę honorową. O symbolicznej godzinie 4.45, go-
dzinie ataku na Westerplatte, zawyła syrena alarmowa. Odczytany został 
komunikat dotyczący wybuchu wojny. Następnie odśpiewano Hymn Pań-
stwowy i Hymn Harcerski. Tę część uroczystości wrześniowej przygoto-
wanej i prowadzonej przez druha ćw. Daniela Królaka zakończyła krótka 
modlitwa w intencji ofiar II wojny światowej poprowadzona przez ks. dra 
Piotra Wilkowskiego i wystąpienie okolicznościowe burmistrza Bogdana 
Ruszkowskiego.

Warta harcerska pozostała przy Grobie Nieznanego Żołnierza do godz. 
11.45, a biegacze z Baszty Team wyruszyli na trasę symbolicznego biegu: 
„80 Kilometrów Dookoła Gminy Nasielsk w 80. Rocznicę Wybuchu II Woj-
ny Światowej”.

O godzinie 11.45 uroczystości przeniosły się do nasielskiego kościoła. Naj-
pierw zapalono symboliczne 80 zniczy przed tablicą upamiętniająca na-
sielszczan zamordowanych w III Forcie w Pomiechówku. O godzinie  
12. odprawiona została uroczysta suma w intencji osób walczących i pole-
głych w II Wojnie Światowej.

Wkrótce po mszy św. dotarła na przykościelny plac wspomniana roczni-
cowa sztafeta. Biegacze nie tylko biegli, ale i odwiedzali miejsca związane 
z wydarzeniami II wojny światowej. Takich miejsc w nasielskiej gminie jest 
bardzo dużo i warto, aby one były przypominane i utrwalane w pamięci na-
sielskiej młodzieży. Warto pamiętać, że pierwsza bomba w Nasielsku spadła 
już 1 września. Dh. hm Janusz Konerberger towarzyszył uczestnikom sztafety 
w miejscu, gdzie w czasie okupacji więziony był jego ojciec.

80 rocznica wybuchu II wojny światowej była w naszym mieście godnie 
uczczona. Pozostaje jednak pewien niedosyt, ponieważ wiele ważnych wy-
darzeń z życia rodzin zostaje zapomnianych i giną świadectwa bohaterstwa 
naszych rodaków. Młode pokolenie ma do odrobienie zadania w posta-
ci przejrzenia domowych archiwów i utrwalenia pamięci o przodkach. Za  
20 lat Polska będzie obchodziła 100. rocznicę tego tragicznego wydarzenia.

Andrzej Zawadzki 
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Odlotowe pożegnanie lata - 
Piknik rodzinny „Baloniada” 
W sobotę, 24 sierpnia, w Cieksynie, 
Stowarzyszenie Artystyczno-Spo-
łeczne „Skafander” zorganizowało 
piknik rodzinny „Baloniada” na tere-
nie ośrodka wypoczynkowego Wio-
sełko. W trakcie pikniku odbyły się 
liczne zabawy i konkursy, turniej „Ba-
loniada” oraz loty widokowe balonem 
na uwięzi.

Plaża Wiosełko nabrała tego dnia eg-

zotycznego klimatu. Pojawiły się 
dekoracje w postaci palm, koloro-
wych leżaków i baseników z wodą. 
Uczestników imprezy przywitali kon-
feransjerzy: Anna Mika i Mirek Szczy-
pek, informując o przygotowanych 
atrakcjach, zachęcając do udziału 
w turniejach i komentując je 
na bieżąco. W tle rozbrzmie-
wała klubowa muzyka DJ 
Piotrka Jaworskiego.

Na boisku do siatkówki pla-
żowej odbyły się oryginalne 
zawody, którym sędziowali 
prowadzący piknik. Sportowe 
zmagania poprzedziła roz-
grzewka prowadzona przez 
energiczną trenerkę fitness, 
Agnieszkę Maciątek z siłowni 
POWER FIT&JOY z Płońska. 
Aby zdobyć punkt dla swojej 
drużyny, należało za pomocą 
ręcznika przerzucić balon wy-
pełniony wodą tak, aby spadł 
na połowę przeciwnika i pękł 

chlapiąc wszystkich dookoła. W tur-
nieju uczestniczyły drużyny w kate-
goriach: rodziny, mężczyźni, kobiety. 
Zawodnicy wykazali się duchem ry-
walizacji oraz fantazją w wymyślaniu 
sobie nazw jak np. Celebryci, Dziki 
Bagienne z Płońskiej, Wiejskie Specja-
listki czy Łojezu. Zwycięzcy zdobyli 
nagrody ufundowane przez właścicie-
li wypożyczalni kajaków „Wiosełko”: 

rodzina – nocleg w domku VIP, ko-
biety i mężczyźni – spływ kajakowy, 
dyplomy i medale. 

Dla najmłodszych przygotowano 
szereg konkursów i wielką bitwę ba-
lonową. Małe, kolorowe baloniki 
z wodą służyły za pociski do bombar-

dowania przeciwnika. Po gorących, 
sportowych emocjach wkroczyli  
do akcji druhowie i druhny z OSP 
Cieksyn i zafundowali wielkie lanie 
wody dla ochłody ze strażackiej si-
kawki.

Uczestnicy pikniku mogli kupić pa-
miątki z Cieksyna: koszulki, torby, 
magnesy, pocztówki czy napić się 
domowej lemoniady przygotowanej 

przez fundację „A kuku”. Dzieci pró-
bowały szczęścia w loterii fantowej, 
brały udział w warsztatach rękodzie-
ła czy malowaniu buzi. Cały dochód 
z wyżej wymienionych atrakcji zo-
stał przeznaczony na odbudowę 
Różowego Drzewa, które za-
początkowało cieksyński Szlak 
Kolorowych Drzew. W sumie 
na odbudowę Różowego 
Drzewa uzbierano 1 302,95 zł.

Warto wspomnieć, że „Ba-
loniadę” odwiedzili: Bog-
dan Ruszkowski - burmistrz 
Nasielska, Paweł Calak - wi-
cestarosta nowodworski oraz 
radny Janusz Gers.

Dziennikarki „Tygodnika 
Ciechanowskiego” Kata-
rzyna Kozłowska i Izabela Ko-
ba-Mierzejewska w obecności 
uczestników pikniku wręczyły 
statuetkę „Wykrzyknik” Kin-
dze Szczypek, liderce „Ska-
fandra”, jako „najaktywniejszej 
działaczce wiejskiej na Ma-
zowszu Północnym w 2018”. 
Nagroda TC przyznawana jest 
wyróżniającym się działaczom 
na rzecz lokalnej społeczności, 
aktywizującym społeczeń-
stwo i zmieniającym swoje 
otoczenie.  

Loty widokowe balonem 
trwały jeszcze po zachodzie 
słońca, bo zainteresowa-
nych podziwianiem okolicy 
z lotu ptaka było naprawdę 
sporo. Cieksyn pożegnał 
lato w prawdziwie odloto-
wym stylu.

M.J.

Wyniki turnieju „Baloniada”:
Rodziny: Dziki Bagienne z Płońskiej, Mikstura, Leśna Team, Kaczogród, 
Celebryci, Piaskowce.

I miejsce: Celebryci – pobyt w domku VIP Viosełko, II Kaczogród,  
III Dziki bagienne z Płońskiej.

Mężczyźni: Wczorajsi Skład Eksperymentalny, Vipy, Siedliniaki, Łojezu.

I miejsce  Łojezu -  spływ kajakowy, II Siedliniaki , III Vipy.

Kobiety: Wiejskie Specjalistki, Druhny.

I miejsce Druhny - spływ kajakowy, II Wiejskie Specjalistki.

Podziękowania
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” pragnie ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania  
„Baloniady”.

Partnerom i sponsorom:
Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury za dofinansowanie w ramach „Mam 
patent na kulturę - inicjatywa mieszkańców 2019”;

Katarzynie i Andrzejowi Skubisz, Ośrodek Wypoczynkowy „WIOSEŁ-
KO”– gospodarzom terenu, na którym odbył się piknik, sponsorom 
nagród, dyplomów, medali. Dziękujemy za współpracę całemu perso-
nelowi!

Druhom i Druhnom z OSP CIEKSYN

Siłowni POWER FIT&JOY z Płońska

Stowarzyszeniu Partnerstwa Gospodarczego Powiatu Nowodworskiego

Sagitarius Projekt

Patronom honorowym i sponsorom:
Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu, Burmistrzowi Nasielska,

Panu Krzysztofowi Kapuście, Staroście Nowodworskiemu

Panu Pawłowi Calakowi, Wice Staroście Nowodworskiemu

Patronom medialnym:
„Życiu Nasielska” i „Tygodnikowi Mazowieckiemu”

Wszystkim sympatykom i ludziom dobrej woli:

Fundacji „A kuku”, Katarzynie Marszałek, Annie Kaczor z Rodziną, An-
gelice Pędzich, Annie Mice, Andrzejowi Zawadzkiemu, Karolowi Ropie-
lewskiemu, Piotrkowi Jaworskiemu, Zuzannie Ropielewskiej- Timofiejew, 
Izabeli Ropielewskiej, Magdalenie Jaworskiej, Anecie Borowiec, Agniesz-
ce Maciątek, Agnieszce Tylewski, Nastii i Mirkowi Szczypek.
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny kwitnące  
we wrześniu
Koniec lata, ale w ogrodach jeszcze mnóstwo kwiatów, które zdobią nasze 
rabaty. Mało wymagającą i często uprawianą, nawet przez niezbyt doświad-
czonych ogrodników, jest odporna na upały i susze aksamitka. Roślina ta, 
w zależności od odmiany, jest bardzo niska, ale są też aksamitki wysokie. 
Aksamitki kwitną w kolorach żółtych i pomarańczowych, co stwarza, że nasz 
ogród nie jest szary. Jedną z bylin, która kwitnie późnym latem jest jeżówka. 
Jej kwiaty można podziwiać od czerwca do września, a pojedyncze nawet 
do mrozów. Biorąc pod uwagę długi okres kwitnienia i piękne, długo utrzy-
mujące się na sztywnych, rozgałęzionych łodygach i w wazonach kwiaty, 
posiadacze ogrodów lubią ją sadzić w swoich ogrodach. Jest byliną lubianą 
nie tylko przez ogrodników, ale też przez motyle, pszczoły i inne owady.

Kwiaty składają się z rurkowatych płatków ułożonych wokół środka, w kształ-
cie wypukłej, brunatnoczerwonej główki oraz języczkowatych płatków, 
które są w zależności od odmiany różowe, purpurowe, czy białe. Idealnym 
stanowiskiem dla jeżówki jest miejsce słoneczne. Dobrze rośnie posadzo-
na w glebie żyznej i bogatej w składniki pokarmowe, z dużą zawartością 
wapnia. Rozmnażana jest przez podział kęp korzeniowych późną jesienią 
lub wysiew nasion wiosną. Obecnie na rynku jest wiele nowych odmian, 
które różnią się nie tylko kolorem i kształtem kwiatów, ale np. liczbą płat-
ków. Są jeżówki o kwiatach pojedynczych i pełnych. Przycięcie okwitłych 
kwiatów spowoduje pojawienie się nowych pędów, które wydłużą okres 
kwitnienia i rozkrzewienie się rośliny. Inną długo kwitnącą mało wymagają-
cą rośliną o kwiatach podobnych do jeżówki jest Rudbekia błyskotliwa, która 
jest w pełni mrozoodporną i łatwą w uprawie wieloletnią rośliną. Kwiaty jej 
są żółte z ciemnymi wypukłymi środkami. Rudbekia błyskotliwa jest rośliną 
o długim okresie kwitnienia. Od czerwca do października, a nawet do mro-
zów zachwyca swoimi kwiatami. Rudbekie są bardzo lubiane i popularne 
ze względu na długie i obfite kwitnienie. Rośliny te, podobnie jak jeżówka, 
zwabiają też do ogrodu pszczoły i motyle. Najlepiej rośnie na stanowisku 
słonecznym, ale w półcieniu też się sprawdza. Lubi gleby żyzne, przepusz-
czalne o lekko kwaśnym odczynie do lekko zasadowego. Roślina ta jest ła-
twa w uprawie, ale niezbyt dobrze znosi długą suszę. Często stosowana jest  
w ogrodach naturalistycznych i wiejskich na rabatach bylinowych, a także do 
obsadzania ścieżek. Ładnie wygląda posadzona w grupach co 30 - 60 cm 
na tle krzewów iglastych czy zimozielonych w towarzystwie innych bylin 
np. przetaczników, jeżówek, nachyłków, floksów, astrów, hyzopów, ostróżek, 
szałwii, przywrotników, a także traw ozdobnych np. rozplenicy czy prosa 
rózgowatego. Rozrasta się przez rozłogi. Rudbekie można rozmnażać przez 
podział roślin, najlepiej wiosną. Warto też co 5 - 6 lat przesadzić rudbekie na 
inne miejsce w ogrodzie. Jedną z roślin wieloletnich, mało wymagających, 
całkowicie mrozoodpornych zdobiących rabaty we wrześniu jest miechun-
ka, której największą ozdobą są pomarańczowe osłonki kulistych owoców. 
Miechunka kwitnie pod koniec maja. Kwiaty miechunki nie są tak atrakcyjne, 
jak rozdęte osłonki owoców wyglądające jak kolorowe lampioniki, które po-
zostawione na pędach roślin będą ozdobą ogrodu do zimy. Dorastająca do 
50 - 100 cm roślina należy do roślin ekspansywnych, dlatego należy kon-
trolować jej rozrost np. przez posadzenie jej w dużej donicy bez dna. Bardzo 
ładnie też wyglądają o tej porze kwitnące rozchodniki okazałe. W sprzedaży 
jest wiele odmian rozchodników, różniących się nie tylko kolorem kwiatów, 
ale i liści. Te mało wymagające w uprawie rośliny mogą być ozdobą ogrodu 
zimowego. Dzieje się tak, jeśli pozostawimy jego kwiatostany nie ścięte na 
zimę. Pod koniec lata ozdobą rabat są też kwitnące hortensje, które, w za-
leżności od odmiany, kwitną od czerwca do późnej jesieni, gdy większość 
roślin kończy już kwitnienie. Kwiatostany hortensji składają się z wielu nie-
wielkich rozmiarów kwiatów zebranych w spłaszczone, stożkowe lub kuliste 
kwiatostany. Kwiatostany większości tych roślin nie opadają, jedynie zmie-
niają swoją barwę, następnie zasychają. Nie ścięte przed zimą, przyschnięte 
kwiatostany, oprószone śniegiem, stają się dodatkową ozdobą ogrodu. Hor-
tensje uprawiane są jako krzewy, pnącza lub drzewka szczepione na pniu. 
Jest wiele roślin zdobiących rabaty późnym latem i jesienią. Warto jest więc 
zadbać o to, by je mieć w swoim ogrodzie i cieszyć się na widok pięknych 
kwitnących na rabatach i rozweselających je roślin.

Elżbieta K.

Z UM. Tekst promocyjny

Jesteś mamą? Możesz wszystko!
W lipcu br. Gmina Nasielsk podpisała 
umowę na realizację szkolenia pt. „Je-
stem mamą! Mogę wszystko! – moż-
liwości jakie dają fundusze europejskie 
kobietom powracającym na rynek 
pracy”. Dzięki pozytywnemu zaopi-
niowaniu wniosku przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju, na wydarze-
nie udało się pozyskać 12 083, 50 zł. 
Szkolenie w całości jest dofinansowa-
ne z Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020. Burmistrz 
Nasielska, Bogdan Ruszkowski, zdra-
dza szczegóły projektu i wyjaśnia do 
kogo faktycznie jest skierowane i jakie 
daje korzyści.

Panie burmistrzu, szkolenie, na któ-
re udało się pozyskać środki, skie-
rowane jest do kobiet, a konkretnie 
do mam. Dlaczego akurat taka grupa 
docelowa? Z czego to wynika?
 – W ubiegłym roku organizowali-
śmy takie spotkanie dla osób mło-
dych, należących do tzw. grupy 
NEET. Wydarzenie cieszyło się du-
żym zainteresowaniem, w związku 
z tym postanowiliśmy złożyć kolej-
ny wniosek, którego celem będzie 
wsparcie innej grupy docelowej – ko-
biet. Jest to wyniki dokładnej analizy 
ich sytuacji nie tylko na ryku polskim,  
ale przede wszystkim na naszym lo-
kalnym, nasielskim. Z danych uzyska-
nych z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
wynika, że nadal wyższy wskaźnik 
zatrudnienia występuje wśród męż-
czyzn. Chcielibyśmy dążyć do tego, 
aby kobiety miały równe szanse na 
rynku pracy. Aby nie było żadnych 
barier dla ich rozwoju. Dlatego chce-
my wskazać  możliwości, z których 
warto skorzystać.

Mówi Pan, że chcecie, aby kobiety 
miały równe szanse, aby nie było 
żadnych ograniczeń, a prawda jest 
taka, że kobiety, zwłaszcza mamy, 
mają więcej obowiązków, co zwią-
zane jest chociażby z opieką nad 
potomstwem. Często takiej mamie 
ciężko jest wyjść z domu, żeby iść 
na szkolenie czy kurs, zazwyczaj 
też uzależniona jest od innych osób  
np. żeby zostawić dziecko pod opie-
ką męża czy babci.
 – Doskonale zdajemy sobie z tego 
sprawę i wychodząc naprzeciw tym 
potrzebom zapewniamy podczas 
spotkania profesjonalną opiekę nad 
dziećmi. Każda mama może zabrać 
pociechę ze sobą. Dzieci będą miały 
zapewniony obiad, zabawę z anima-
torem i opiekunki na czas szkolenia. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu mamy 
chętniej będą zapisywały się na spo-
tkanie. Chcemy zapewnić kobietom 
jak najlepszy komfort w zdobywaniu  
wiedzy. A wiadomo, że każda mama 
lubi jak jej dziecko jest blisko. Ponadto, 
w każdej chwili będzie można spraw-
dzić, czy u dziecka wszystko w po-
rządku.

Bardzo fajne rozwiązanie, ale tak na-
prawdę, co takie szkolenie może re-
alnie dać uczestniczkom?
 – Chcielibyśmy, żeby szkolenie otwo-
rzyło kobiety na możliwości, jakie 
mogą dać im fundusze europejskie. 
Obecna perspektywa niedługo się 
skończy, a nie wiemy, co przyniosą 
następne lata. Może są mamy, które 
mają jakieś ukryte talenty, może myślą 

o własnej działalności tu, w Nasielsku. 
Warto przyjść i skonfrontować swój 
pomysł z ekspertami. Odwiedzą nas 
specjaliści z Sieci Punktów Informa-
cyjnych Funduszy Europejskich przy 
Mazowieckiej Jednostce Wdrażania 
Programów Unijnych, którzy na co 
dzień zajmują się dotacjami. Zachę-
cam do skorzystania z ich wiedzy 
i doświadczenia.

Własna działalność wiąże się z dużą 
odpowiedzialnością, z dużym ryzy-
kiem. Domyślam się, że nawet je-
śli kobiety myślą o tym, to pewnie 
czują lęk, niepewność, czy sobie po-
radzą?

 – Takie decyzje nigdy nie są łatwe, 
ale jeśli ma się jakiś pomysł, a może 
pasję, którą chce się przekuć w biz-
nes, to warto próbować. Warto szu-
kać inspiracji, rozwiązań, warto pytać 
o pomoc. Na wrześniowe spotka-
nie zaprosiliśmy Panią Agatę Komo-
rowską, która na co dzień zajmuje się 
coachingiem ukierunkowanym na 
pomoc kobietom. Pomaga im wy-
dobyć z siebie siłę, motywację i chęć 
do walki. Warto wspomnieć, że Pani 
Agata wielokrotnie wypowiada się 
jako ekspert w programach telewizyj-
nych – Dzień dobry TVN czy Pytanie 
na śniadanie. Wspomnę jeszcze, że dla 
5 kobiet będziemy mieli w prezencie 
książki pt. „Optymizm mimo wszyst-
ko” autorstwa Pani Agaty. Chcemy 
także zaprezentować prawdziwe hi-
storie kobiet mieszkających niedaleko 
nas, którym udało się pozyskać środki 
na otwarcie własnej działalności go-
spodarczej. Chcemy, aby na własnym 
przykładzie pokazały, w jaki sposób 
zrodziły się ich pomysły na działal-
ność, z jakimi problemami się spotkały 
oraz gdzie i w jaki sposób szukały po-
mocy czy informacji na temat dotacji. 

Gdzie i do kogo powinny zgłosić się 
osoby zdecydowane, aby zapisać się 
na szkolenie? Do kiedy trwają zapisy?
 – Koordynacją projektu zajmuje się 
pracownik Referatu Promocji Gmi-
ny, Marta Czarniecka. Każda osoba, 

która jest zainteresowana szkoleniem 
lub ma jakieś pytania czy wątpliwo-
ści, może otrzymać informacje drogą 
telefoniczną lub mailową. Zgłoszenia 
przyjmujemy do 11 września. Waż-
ne jest, żebyśmy  wcześniej znali licz-
bę uczestników  ze względu na fakt,  
że musimy przygotować np. poczę-
stunek.

Czy liczba uczestników jest ograni-
czona?
 – Możemy przeszkolić 20 kobiet. 
O uczestnictwie będzie decydowała 
kolejność zgłoszeń. Jeśli zauważmy, 
że mieszkańcy chętnie uczestniczą 
w tego typu wydarzeniach, to już te-
raz mogę powiedzieć, że w przy-
szłości również będziemy aplikować 
o kolejne środki.

Czy uczestnictwo w spotkaniu  jest 
całkowicie bezpłatne?
 – Tak. Osoby uczestniczące w szko-
leniu nie ponoszą z tego tytułu żad-
nych kosztów. Całość jest finansowana 
z funduszy europejskich w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna. Jest to możliwe dzięki 
pozytywnemu zaopiniowaniu nasze-
go wniosku przez Ministerstwo Inwe-
stycji i Rozwoju.

Kiedy i gdzie odbędzie się  szkole-
nie?
 – Szkolenie zaplanowane jest na  
14 września br., w godz. 9.00-14.30, 
w Samorządowym Przedszko-
lu w Nasielsku przy ul. Warszawskiej  
39 A.
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Dyskusje nad koncepcją skweru
We wtorek, 27 sierpnia w sali kino-
wej Nasielskiego Ośrodka Kultury 
odbyło się spotkanie z mieszkańca-
mi dotyczące projektu skweru im. 
Jana Pawła II przy ul. Rynek. Konsul-
tacje społeczne prowadził Jarosław 
Gromadka z nowodworskiego biu-
ra projektowego OUTIN, która zaj-
muje się przygotowaniem projektu. 
Niestety, w spotkaniu uczestniczyło 
niewiele osób (ok. 30), biorąc fakt, 
że nasza gmina liczy ponad 19 tys. 
mieszkańców, w tym w samym 
Nasielsku jest ponad 7 tys. ludzi.

Projektant najpierw omówił przy-
gotowaną przez siebie koncepcję, 
poszczególne jej ujęcia aranżacyj-
ne obrazując slajdami. Podkreślił, 
że w przygotowywanym projekcie 
zaplanowano więcej miejsc parkin-
gowych, które usytuowane będą 
przy ulicach od strony południowej 
i północnej pod kątem 60 stopni. 
Na tych ulicach będzie spowolnio-
ny ruch samochodów, tak, żeby 
piesi mogli się na nich poruszać bez 
przeszkód. Zlikwidowany zostanie 
obecny plac parkingowy, na którym 
będą organizowane różne imprezy 
okolicznościowe, będzie też możli-
wość ustawienia sceny. 

- Dokonaliśmy podziału całego 
skweru na kilka stref. Jest miejsce na 
historię, stowarzyszenie Skafander 
ma propozycję ustawienie pomni-
ka. Jest miejsce na kapsułę czasu. 
Jest strefa wypoczynku, plac zabaw 
dla dzieci, miejsce dla młodzieży – 
skatów jeżdżących na deskach lub 
hulajnogach, strefa rozrywki - sza-
chy plenerowe, miejsce dla osób 
czekających na autobus. Na pla-
cu też są przewidziane zadaszenia 
w formie pergol, które mają wy-
tworzyć cień – omawiał swoją pro-
pozycję projektową J. Gromadka. 
- Zredukowaliśmy liczbę drzew, zo-
stało ok. 2/3 drzew, z tych, które są 
w tej chwili. Planujemy nasadzanie 
niewysokich drzew przy parkingach. 
Ten teren spada w jedną stronę – 
północną, chcieliśmy to wykorzy-
stać planując zieleń, dlatego nie ma 
stopni, są pochylnie – dodał. 

Wspomniał o propozycjach zmian 
lub wprowadzenia nowych roz-
wiązań, które już wpłynęły do biu-
ra projektowego. Dotyczą one np. 
miejsc do ładowania urządzeń elek-
trycznych, infoboxu, kiosku, czy to-
alety publicznej.

Koncepcja skweru spotkała się  
z różnymi opiniami wśród miesz-
kańców. Obecni na sali wskazywali 
np., że przedstawiona propozycja 
jest zbyt modernistyczna i nie pasuje 
do znajdującej się wokół zabudowy, 
że zabrakło stylizowanych latarni,  
a parking z centrum miasta powi-
nien zniknąć, bo ma to być miejsce 
do wypoczynku. Dla jednych pozo-
stawiono za dużo drzew, inni znowu 
proponowali, żeby było więcej zie-
leni. Dyskutowano także nad kwestią 
przeniesienia pomnika Jana Pawła II 
na teren przy kościele św. Wojcie-
cha. 

Pojawił się pomysł umiejscowienia 
na tym skwerze fontanny, choć pro-
jektant stwierdził, że jest ona plano-

wana, po modernizacji, na skwerze 
przy ul. Kościuszki. 

Radny Dawid Domała zapropono-
wał, żeby zaplanować jeden nowo-
czesny budynek, w którym znajdzie 

się toaleta publiczna, kiosk i mała, 
przeszklona poczekalnia dla pasaże-
rów autobusów. Przekazał sugestię 
mieszkanki, że parkingi są zbyt blisko 
okien, bo na parterze też znajdują się 
mieszkania. Zwrócił uwagę na wiel-
kość i grubość płyt, które proponują 
projektanci, jego zdaniem mogą być 
układane tylko w ciągach pieszych 
i nie można po nich jeździć samo-
chodami. 

Pan Gromadka stwierdził, że na plac 
znajdujący się na skwerze nie będą 
wjeżdżały samochody o wadze 
powyżej 3,5 tony. W kwestii wiaty 
przystankowej uznał, że zwiększy 
ona kubaturę planowanego bu-
dynku i będzie zbyt kosztownym 

rozwiązaniem, które trudno będzie 
trudniej monitorować. 

Na spotkaniu poruszano także pro-
blem ptaków, które zanieczyszczają 
skwer. Mieszkańcy zwrócili również 
uwagę na to, iż przygotowano tylko 
jedną koncepcję skweru, a powin-
no być ich kilka, żeby można było 
łatwiej dokonać wyboru. 

Do 10 września br. każdy możne 
wnosić uwagi do koncepcji skwe-
ru, przesyłając je bezpośrednio do 
biura projektowego lub nasielskiego 
Urzędu Miejskiego. Kolejne spo-
tkania z projektantem odbywać się 
będą w nasielskim magistracie. 

(red.)
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KINO NIWA ZAPRASZA
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 
życie, jak na prawdziwego szeryfa przystało, kręciło 
się wokół opieki nad Andym, a później Bonnie. Gdy 
pewnego dnia w pokoju Bonnie pojawia się nowa za-
bawka, Sztuciek, nikt nawet nie przypuszcza, że to po-
czątek zaskakującej 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 „Botok-
sie” wziął pod lupę służbę zdrowia, a teraz przy-
szedł czas na polską scenę polityczną. Co robią 
i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kie-
dy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza  
i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby 
piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? 

20-22 września GODZ. 15:00 2D dubb.
25-26 września GODZ. 15:00 2D dubb.

PLAYMOBIL. FILM
Animowany, przygodowy, komedia, Francja, Niemcy; Czas 
trwania 1 godz. 39 min. 
Charlie wciąż zadręcza siostrę, Marlę (Julia Kamińska) 
opowieściami o fantastycznej krainie, w której miesz-
kają ludziki Playmobil. Jednak dziewczynka traktuje je 
wyłącznie jako wytwór dziecięcej wyobraźni. Wszystko 
zmienia się, gdy za sprawą tajemniczego portalu Marla 
wraz z bratem przenosi się do świata zabawek i zosta-
je przemieniona w figurkę Playmobil. A to nie koniec kłopotów! Kiedy podstępny 
Cesarz Maximus (Grzegorz Hyży) zleca porwanie Charliego, Marla rusza chłopcu 
na ratunek. Aby go ocalić, będzie musiała połączyć siły ze zwariowanym kierowcą 
ciężarówki, Delem (Tomasz Karolak), agentem specjalnym, Rexem Dasherem (Mar-
cin Dorociński) i supernowoczesnym robotem Mikrobotem. W trakcie wędrówki 
przez zdumiewający świat zestawów Playmobil nasi bohaterowie przeżyją mnóstwo 
przygód, spotykają wielu przyjaciół i wrogów - od kowbojów, przez walecznych 
wikingów, aż po rozśpiewaną Wróżkę Chrzestną (Beata Kozidrak). 

20-22 września GODZ. 17:00 i 19:00 2D
25-26 września GODZ. 17:00 i 19:00 2D

27, 29 września GODZ. 17:00 2D
2-3 października GODZ. 17:00 2D

PIŁSUDSKI
Dramat, historyczny, Polska; Czas trwania 1 godz. 47 min. 
To nie miało prawa się stać! Jest rok 1901. Józef Piłsudski 
„Ziuk” (Borys Szyc) po brawurowej ucieczce ze szpitala 
psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego 
podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu 
walki, w życiu prywatnym poddaje się namiętności, 
rozdarty między dwiema kobietami jego życia – żoną 
(Magdalena Boczarska) i kochanką (Maria Dębska). Przez zachowawczych człon-
ków Polskiej Partii Socjalistycznej uważany za terrorystę, Piłsudski wraz z najbliż-
szymi współpracownikami nie cofnie się przed niczym – zamachami na carskich 
urzędników i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem  
na pociąg, by osiągnąć swój cel: niepodległą Polskę.  

27, 29 września GODZ. 19:00 2D
2-3 października GODZ. 19:00 2D

BÓL I BLASK
Dramat, Hiszpania; Czas trwania 1 godz. 53 min. 
Pedro Almodovar opowiada o roli przypadku w na-
szym życiu, o sile pierwszych fascynacji oraz o tym, 
co po latach zostaje z relacji, zwłaszcza miłosnych, 
z ważnymi dla nas ludźmi. Głównym bohaterem filmu 
jest Salvador Mallo (Antonio Banderas), kultowy hisz-
pański reżyser, który stroni od mediów i strzeże swojej 
prywatności. Mężczyzna odnajduje po latach osoby, 
które wywarły największy wpływ na jego życie, oraz przeżywa na nowo najważ-
niejsze momenty ze swojej przeszłości. Wraca do dzieciństwa, gdy wraz z rodzicami 
w poszukiwaniu dobrobytu przenieśli się do małego miasteczka. Przywołuje obrazy 
swojej pierwszej namiętności, pierwszej wielkiej miłości i bólu rozstania. Wspomina 
spotkanie z kinem, które na lata stało się sensem jego życia. Powracając do najinten-
sywniejszych doświadczeń minionych lat, Salvador odnajduje siłę, by zmierzyć się 
z teraźniejszością. Czy uda mu się zamknąć niedokończone sprawy z przeszłości, 
które burzą jego poukładaną codzienność?

Baran 21.03-20.04
W końcu zamiast liczyć ciągle na czyjąś 
pomoc sam weźmiesz się za swoje sprawy. 
Najbliższy czas będzie sprzyjał odnawianiu 
ważnych relacji z krewnymi lub przyjaciół-
mi, których od dawna nie widziałeś.

Byk 21.04-20.05
Bądź cierpliwy i opanowany, a znajdziesz 
wyjście z trudnej sytuacji. Zadbaj o to, abyś 
nie miał zbyt dużych zaległości w pracy. 
Unikaj klimatyzowanych pomieszczeń,  
bo będziesz skłonny do przeziębień. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Zajmiesz się teraz szukaniem nowych za-
wodowych wyzwań. Pamiętaj, że opłaci 
się współpracować z ludźmi, a nawet pro-
sić innych o pomoc. Szukaj ludzi, którzy 
myślą podobnie do Ciebie.

Rak 22.06-22.07
Możesz teraz wprowadzać w życie bar-
dzo ambitne plany, wszystko powinno się 
udać. Będziesz miał mnóstwo uroku i siły 
przekonywania. Wybierz się z rodziną  
lub znajomymi do kina lub na koncert.

Lew 23.07-23.08
W pracy staniesz się bardziej samodzielny. 
Dasz sobie radę, jeśli będziesz punktual-
ny i dobrze zorganizowany. Zwróć uwagę 
na samopoczucie swoich bliskich. Praca 
i obowiązki to nie wszystko!

Panna 24.08-22.09
Jeśli przestaniesz liczyć się z innymi ludźmi, 
to możesz rozpętać różne konflikty. Nie ba-
gatelizuj swoich przeczuć. Zamiast zaczy-
nać kolejną dietę, kup kije do nordic walking 
i rusz się wyrabiać formę.

Waga 23.09-23.10
Przyjaciele trafnie Ci doradzą i pomogą 
załatwić ważną urzędową sprawę. Nie daj 
się tylko wykorzystać komuś, kto liczy 
tylko na swoje korzyści i namawia Cię do 
ryzykownych biznesów.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz w dobrej formie, ale nie daj się 
wciągnąć w żadną, nawet sportową, ry-
walizację. Od czyjegoś narzekania możesz 
dostać migreny, dlatego dbaj o dobre to-
warzystwo. Zajmij się swoim zdrowiem.

Strzelec 23.11-21.12
Dzięki wsparciu bliskich uda Ci się odzyskać 
równowagę i pokonać chandrę. Zaintere-
suj się zdrowym trybem życia i przestań się 
tak bardzo ze wszystkim spieszyć. Zrób po-
rządki i przegląd garderoby.

Koziorożec 22.12-20.01
Mimo dobrej passy nie powierzaj swoich 
spraw innym osobom, bo będziesz musiał 
nadrabiać zaległości. Nie wstydź się oka-
zywania uczuć. W sprawach rodzinnych 
zapowiada się więcej spokoju.

Wodnik 21.01-19.02
Staraj się nikogo nie pouczać, bo niektórzy 
będą przeczuleni na swoim punkcie. Skon-
centruj się na swoich sprawach. Odpocznij 
od zwykłych obowiązków, przeznacz wię-
cej czasu na relaks i przyjemności.

Ryby 20.02-20.03
Samotne Ryby będą niezdecydowane i bar-
dzo zmienne. Niezwykle łatwo kogoś oczaru-
jesz, a potem będziesz zaskoczony propozycją 
spotkania. W kwestiach zawodowych wszystko 
ułoży się zgodnie z Twoimi planami.

HOROSKOP
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DROBNE

Atrakcyjne  działki przy ul. Piłsudskiego 
w Nasielsku. Tel. 696 468 255.

Zatrudnię krawcowe chałupniczki oraz 
osobę na krojownię. Tel. 606 656 545.

Sprzedam działki, Kosewo. Tel. 602 
665 006.

Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781 
948 220.

Zatrudnię lektora do języka angielskie-
go. Więcej informacji Tel. 509 708 992 
lub nasielsk@earlystage.pl

Zatrudnię pracownika. Praca przy tyn-
kach gipsowych. Tel. 511 578 209.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Kupię części do WSK 125 i MZ ETZ 150. 
Tel. 660 277 900.

Zatrudnię pracownika. Praca przy tyn-
kach gipsowych. Tel. 511 578 209.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 
556 774.

Pracownika do hodowli psów okolice 
Nasielska (bez nałogów). Tel. 603 809 
653.

Pilnie kupię mieszkanie. Tel. 666 188 997.

D o t a c j e  P R O W  2 0 1 4 - 2 0 2 0 . 
,,Rozpoczęcie pozarolniczej działalności 
gospodarczej”. Nabór wniosków do 
25 października obejmujący rolników, 
domowników w KRUS. Dotacja od 150 
do 250 tys. zł. W listopadzie nabór na 
Rozwój Usług Rolniczych. Wypełnianie 
wniosków, dojazd do rolników. Tel. 795 
931 529.

Sprzedam drewno z wyrwanego sadu. 
Tel. 510 875 595.

Wynajmę lokal w ścisłym centrum 
Nasielska, 24 m2, wszystkie media + 
prywatny parking. Tel. 531 881 222.

Sprzedam mieszkanie 57,33m2 245 
tys. zł w Nasielsku. Tel. 505 796 420.

Dom do wynajęcia w Nasielsku. Tel. 
694 294 294.

Do wynajęcia pokój z kuchnią 
w Nasielsku WC, łazienka C.O. Tel. 
602 793 096.

Sprzedam żyto hybrydę 11 ton, po 60 
zł za kwintal. Tel. 535 655 834.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku przy ul. Brzozowej.  
Tel. 508 903 803.

Zatrudnimy osobę do prac admini-
stracyjno-księgowych. Mile widziane 
doświadczenie. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt pod nr tel. 23 69 
30 143 lub e-mail nbm@nasielskiebu-
downictwo.pl.

Do wynajęcia kawalerka w Starych 
Pieścirogach. Tel. 608 350 378.

Kupię mieszkanie, 2 - 3 pokoje, parter 
lub I piętro. Tel. 608 319 221.

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

2.09.–8.09.2019 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.
9.09.–15.09.2019 r. Apteka ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.

16.09.–22.09.2019 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.
Uchwała nr XLV/303/2018

Rady Powiatu Nowodworskiego 
z dnia 15 listopada 2018 r. 

Dnia 5 sierpnia 2019 r.  
przeżywszy 76 lat zmarł  

płk Jan Kosztowniak 
Dowódca Jednostki Wojskowej  

w Chrcynnie w latach 1976 – 1979 
Żonie i Rodzinie  

składamy wyrazy współczucia 
   
    Przyjaciele z Nasielska
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DO ADOPCJI

Dom potrzebny  
od zaraz
Ten piesek musi  walcz yć 
o cokolwiek do jedzenia..., 
był potrącony kilka razy przez 
samochód ...pobity lub po-
gryziony...miał straszne rany...
ma blizny...ostatnio wyglą-
dał dużo gorzej... kulał. Tym-
czasowo dokarmia go jeden 
z mieszkańców, ale bezpiecz-
ny nadal nie jest. BŁAGAMY 
O Dom Tymczasowy, CHO-
CIAŻ KOJEC! Akceptuje koty. 
To niewielki piesek, waga 
maks. 12 kg, w typie teriera 
niemieckiego. Więcej infor-
macji pod numerem telefonu  
735 084 106, 570 512 956.

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 Informa-
cji 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.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nasielsk

Szkolenie psów, 
behawioryści
J e ś l i  c h c e s z  u d a ć  s i ę  z e  s w o i m  p s e m  n a  s z k o l e n i e 
z psiego posłuszeństwa lub z różnych dyscyplin sportowych, zawsze wy-
bieraj szkoleniowców stosujących tzw. pozytywne metody wychowawcze 
(pozytywne wzmocnienie). Polegają one na tym, że pies szkolony jest po-
przez zachęcanie go do wykonania różnych czynności oraz nagradzanie 
za ich wykonanie. W przeciwieństwie do szkół oferujących szkolenie z uży-

ciem metod pozytywnych, czasem spotkać jeszcze można szkoły oferujące  
tzw. „szkolenie tradycyjne”, polegające na karaniu psa za brak posłuszeństwa. 
W szkołach tych często używa się kolczatek, obroży dławiących etc. Absolut-
nie unikaj tego typu szkół. Po szkoleniu „tradycyjnym” pies najprawdopodobniej 
będzie wykonywał twoje polecenia, będzie to jednak robił ze strachu. Pamiętaj 
– twój pies powinien być dla ciebie przyjacielem i wykonywać twoje polecenia 
z przyjemnością, a nie dlatego, że się ciebie boi.

Jeśli adoptowałeś/aś ze schroniska szczeniaka, udaj się koniecznie na szko-
lenie pozytywnymi metodami! Bardzo ułatwi ci to życie z psem, któ-

ry trafił do schroniska w młodym wieku i nie miał szansy nauczyć się 
podstawowych zasad życia w domowych warunkach. Korzystaj z pomo-
cy sprawdzonych behawiorystów – wolontariusze psa zawsze doradzą,  
do kogo warto się zwrócić z problemami. Obecnie w Polsce działa mnóstwo 
osób nazywających się behawiorystami, ale niemających pojęcia o psach i pra-
cy z nimi.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu
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Campeon.pl Klasa okręgowa 2019/2020,  
grupa: Ciechanów-Ostrołęka

Brydż
Wyniki turnieju „siedemnastego”, 30.08.2019 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  91 pkt (63,19%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   86 pkt (59,72%)
3. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek    85 pkt (59,03%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra   77 pkt (53,47%)
5. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski  76 pkt (52,78%)
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  71 pkt (49,31%)
7. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski   68 pkt (47,22%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  50 pkt (34,72%)
9. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  44 pkt (30,56%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1. Waldemar Gnatkowski     94 pkt
2-3.  Piotr  Kowalski      89 pkt
 Grzegorz Nowiński     89 pkt
4-5. Janusz Muzal      86 pkt
 Janusz Wydra      86 pkt
6. Krzysztof Michnowski     75 pkt
7.  Krzysztof Morawiecki     70 pkt
8.  Kazimierz Kowalski     69 pkt
9. Zbigniew Michalski     66 pkt
10.  Józef  Dobrowolski     64 pkt
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 

PK

R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA PIŁKA NOŻNA

4 punkty dla seniorów Żbika
Gdy Żbik Nasielsk podejmował go-
ści z MKS Ciechanowa, którzy spa-
dli ostatnio z IV ligi, na nasielskim 
stadionie było naprawdę głośno, 
a to za sprawą licznie przybyłych 
kibiców znad Łydyni. Nie dziwiła 
więc też zwiększona obstawa po-
licyjna tego meczu. Ostatnie spo-
tkanie obu drużyn miało miejsce 
w październiku 2013 roku w Pu-
charze Polski, kiedy to Żbik Nasielsk 
pokonał MKS Ciechanów 1:0. 

Głośny i niecenzuralny doping nie 
pomógł jednak gościom z Cie-
chanowa. W trzeciej kolejce Żbik 
Nasielsk pokazał ponownie, że jest 
mocnym graczem w grupie cie-
chanowsko-ostrołęckiej w walce 
o wejście do IV ligi.

Pierwsze dwie bramki, dające pro-
wadzenie Żbikowi Nasielsk, padły 
już na początku spotkania. Naj-
pierw, już w 6 minucie pierwszego 
gola strzelił Marcin Świderski, wy-
korzystując błąd obrońców z Cie-
chanowa i trafił z bardzo bliska do 
siatki.

W 15. minucie drugą bramkę zdo-
był Rafał Załoga, który wykorzy-
stał zamieszanie pod bramką gości 
i strzelił gola z odległości jednego 
metra. Choć piłkarze ze Żbika mieli 
okazję do zdobycia kolejnych bra-
mek w pierwszej połowie, to strza-
ły padały albo obok bramki, albo 
zdołał je obronić bramkarz MKS-
-u, albo, tak jak strzał Igora Kaczor-
ka, piłka trafiła w słupek. Kolejne 
emocje pojawiły się dopiero w 60. 
minucie, gdy po rzucie wolnym 
piłkę w naszej bramce umieścił Pa-
weł Kowalkowski z ciechanowskiej 
drużyny. Od tego momentu goście 
starali się doprowadzić do remisu, 
a zawodnicy Żbika starali się utrzy-
mać przewagę. Blisko remisu było, 
gdy nasz bramkarz Cezary Duda 
znalazł się w sytuacji sam na sam 
z Adrianem Kocięckim. Ten po-
jedynek wygrał jednak zawodnik 
Żbika, chroniąc tym samym przed 
remisowym zakończeniem meczu. 
Na koniec spotkania sporo emocji 
zagwarantowali wszystkim także 
sędziowie, którzy o 6 minut prze-
dłużyli mecz. 

Natomiast w czwartej kolejce Żbik 
Nasielsk zdobył jeden punkt. Mecz 
z KS CK Troszyn zakończył się bo-
wiem bezbramkowym remisem. 

Rozegrany mecz w Troszynie był 
pierwszym po przebudowie obiektu. 
Piłkarze mogą teraz grać tam na rów-
nej murawie, a kibice mogą oglądać 

mecze w komfortowych warunkach 
– między innymi na zadaszonej try-
bunie, przez co spotkanie przycią-

gnęło tłumy widzów. W poprzednim 
sezonie oba spotkania z KS CK Tro-
szyn zakończyły się zwycięstwem 
naszej drużyny z wynikiem 2 : 1, 

a ostatni bezbramkowy remis miał 
miejsce w czerwcu 2015 roku.

Michał B.

Cieksyn wraca do gry
Wkra Cieksyn oficjalnie powróciła 
do gry. W niedzielę, 1 września br., 
na odnowionym boisku przy Szko-
le Podstawowej w Cieksynie odbył 
się mecz inaugurujący rozgrywki 
w ciechanowskiej B-klasie.

Najpierw jednak boisko, jak i dru-
żynę, poświęcił ksiądz Ryszard Kol-
czyński, proboszcz parafii Św. Rocha 
w Cieksynie. Następnie członkowie 
drużyny, kibice i wszyscy zebrani 
minutą ciszy uczcili 80. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Wśród 
gości, którzy przybyli na uroczyste 
otwarcie boiska, znaleźli się: Paweł 
Calak – wicestarosta nowodwor-

ski, Bogdan Ruszkowski – burmistrz 
Nasielska, Radosław Kasiak – rad-
ny Rady Powiatu, Jerzy Lubieniec-
ki – przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nasielsku oraz radni: Janusz Gers 
i Michał Brodowski.

Przed samym meczem głos zabrał 
Daniel Śmigasiewicz, prezes Wkry 
Cieksyn, który nie krył zadowole-
nia z reaktywacji drużyny, dziękując 
wszystkim za pomoc. Radny Janusz 
Gers podkreślił zaangażowanie wielu 
okolicznych mieszkańców w przy-
gotowanie murawy. Burmistrz Bog-
dan Ruszkowski i wicestarosta Paweł 
Calak gratulowali mieszkańcom ini-
cjatywy i życzyli drużynie wielu 
zwycięstw, a kibicom emocji. War-
to zauważyć, że wsparcie burmistrza 

było symboliczne i przeznaczono je 
na zakup bramek. 

Dzięki pomocy finansowej miesz-
kańców udało się też zakupić 
i zamontować piłkochwyty od po-
łudniowej strony boiska, aby piłki nie 
wpadały do rzeki.

Na wyjście i prezentację drużyn 
członkowie Wkry Cieksyn założyli 
specjalne koszulki, tworząc razem 
napis „Robert jesteśmy z tobą”. 
W ten sposób solidaryzowali się 
z kolegą z drużyny, który uległ 
poważnej kontuzji nogi podczas 
ostatniego wakacyjnego sparingu. 

P ier wsz y mecz o punkt y za-
wodnicy Wkry Cieksyn rozegra-
li z drużyną GKS Comfort-Therm 
Gumino. Mecz rozpoczął pierw-
s z y m  p o d a n i e m  b u r m i s t r z 
Nasielska. Celne strzały udało się 
wykonać dwóm zawodnikom go-
ści w drugiej połowie – pierwszą 
zdobył w 58. minucie Mateusz 
Jeziak, a drugą Piotr Ronczkowski 
w 70. minucie. Spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 2:0 dla druży-
ny gości.

Kolejne mecze Wkra Cieksyn za-
gra z Żakiem Szreńsk na wyjeździe 
8 września i na własnym boisku  
14 września z APN Olimp Ciecha-
nów.

(red.)

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

1.  Wkra Bieżuń 4 12 4 0 0 11-5

2.  Mławianka Mława 4 10 3 1 0 20-4

3.  Narew 1962 Ostrołęka 4 10 3 1 0 10-6

4.  Żbik Nasielsk 4 8 2 2 0 7-5

5.  Kryształ Glinojeck 4 7 2 1 1 11-5

6.  KS CK Troszyn 4 7 2 1 1 6-3

7.  Tęcza Ojrzeń 4 6 2 0 2 6-9

8.  GKS Pokrzywnica 4 6 2 0 2 10-12

9.  Korona Szydłowo 4 6 2 0 2 9-6

10.  Iskra Krasne 4 6 2 0 2 13-11

11.  Ostrovia Ostrów Maz. 4 4 1 1 2 5-7

12.  PAF Płońsk 4 3 1 0 3 5-5

13.  MKS Ciechanów 4 3 1 0 3 3-5

14.  Mazowsze Jednorożec 4 3 1 0 3 5-21

15.  Sona Nowe Miasto 4 1 0 1 3 4-14

16.  GKS Strzegowo 4 0 0 0 4 3-10
źródło www.90minut.pl


