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Jeszcze kilka lat temu zapowiedź powstania trzech rond w rejonie Nasielska wydawała się nierealna, choć wszy-
scy narzekali, że nasze miasto jest zakorkowane. 

Dzięki współpracy gminy Nasielsk z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie udaje realizo-
wać się te ważne drogowe inwestycje. W 2017 roku u zbiegu dróg wojewódzkich nr 571 (ul. Kościuszki) i nr 632 
(ul. Płońska) przy Domu Pomocy Społecznej powstało pierwsze rondo. 

Drugie, wybudowano w tym roku w Pniewie na skrzyżowaniu tych dróg wojewódzkich nr 571 (prowadzącej 
w kierunku Pułtuska) oraz drogi nr 632 (w stronę Chrcynna). Inwestorem tych przedsięwzięć był Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Prace przy jego budowie zostały rozpoczęte w czerwcu br. Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrała firma 
Drogi i Mosty Jana Kaczmarczyka, za kwotę 1 mln 420 tys. zł. Zadanie miało być zrealizowane do września br. 

 – Rondo jest gotowe. Wszystkie zaplanowane prace zostały ukończone. Kierowcy mogą już z niego korzystać 
bez żadnych utrudnień – mówi Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW w Warszawie. Oficjalny odbiór inwe-
stycji ma nastąpić w ostatnim tygodniu września br. 

Prace przy budowie tego ronda przebiegały sprawnie, nie wprowadzono też żadnych objazdów. 

 – Kilka razy przejeżdżałem tędy podczas budowy i ruch był tu płynny, bez większych komplikacji. Tak jak zapo-
wiadano, rondo robili połowicznie, najpierw jedna część ronda była wyłączona z ruchu, potem kolejna. Prace 
przebiegały bardzo sprawnie – komentuje pan Henryk z Nasielska. – Czekamy jeszcze na rozwiązanie problemu 
drogowego na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z Piłsudskiego – dodaje. 

Kiedy powstanie trzecie rondo obok stacji paliw Orlen w centrum miasta? 
Na razie brak konkretnych informacji. 

Rondo przy DPS nosi imię ks. prałata K. Śniegockiego. Zapewne niebawem 
okaże się, czy wybór nazwy dla ronda w Pniewie też wywoła tyle emocji. 

(red.)

Z MIASTA

Drugie rondo 
gotowe

Z OSTATNIEJ CHWILI

Pomnik  
poległych lotników
W czwartek, 18. września br., na placu przy Niepu-
blicznej Szkole Podstawowej „Pod Fiołkami” przy 
ul. Ogrodowej w Nasielsku odbyła się niecodzienna 
i wyjątkowa uroczystość. 

Odsłonięto pomnik upamiętniający dwóch lotni-
ków amerykańskich poległych w okolicy Nasielska 
w czasie akcji zrzutów pomocy wojskowej i żywno-
ści dla Powstania Warszawskiego. Miało to miejsce  
18 września 1944 r., a więc równe 75 lat temu. Dwa 
samoloty, spośród ponad 150 maszyn, biorących 
tego dnia udział w akcji niesienia pomocy spadły 
w okolicach Nasielska – nieopodal wsi Kątne i wsi 
Stara Wrona. Piloci ponieśli śmierć. 

W ceremonii odbywającej się w Nasielsku, która upamiętniała tę tragedię, 
wzięli udział członkowie rodzin poległych: Lynne Alexander – córka pilota 
Roberta Petersa i Melissa Misi – siostrzenica pilota Josepha Vigny. Swoją obec-
nością zaszczyciła uroczystość Georgette Mosbacher ambasador Stanów 
Zjednoczonych w Polsce. 

Wojskową oprawę zapewniła Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych 
i Orkiestra Wojskowa z Dęblina. Odczytany został Apel Pamięci, po którym 
oddano salwę honorową. Oprawę artystyczną przygotowała Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami”. Było to wydarzenie o charakterze ogól-
nopolskim, a nawet międzynarodowym. Jego inicjatorem był Tomasz Krasoń. 
Organizatorką uroczystości była Elżbieta Fijalska, dyrektor Niepublicznej Szko-
ły Podstawowej „Pod Fiołkami” w Nasielsku. 
                  Szersza relacja w następnym numerze.

A.Z., O.I.

fot. Tomasz Zawadzki
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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

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

Z UM

Nieodpłatna pomoc prawna
Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna od września będzie  
udzielana zgodnie z poniższym harmonogramem:

Adwokat: środa 14:00 – 16:00, czwartek 12:00 – 16:00, piątek 11:00 
– 15:00

Wcześniejsze zapisy w celu skorzystania z darmowych porad można 
dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 22 765 32 08 od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00. Punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej znajduje się na parterze budynku Urzędu, obok kasy 
Banku Spółdzielczego.

Z UM

Sprzątanie świata  
20 – 22 września
„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”
W terminie 20-22 września odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji 
„Sprzątanie Świata – Polska 2019”. Tegoroczne hasło akcji brzmi „Nie śmiecimy 
– sprzątamy – zmieniamy!” Wszystkich zachęcamy: do podejmowania pro-
stych działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpa-
dów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, 
a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak 
dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

Zero waste, w dosłownym tłumaczeniu „brak śmieci” lub „brak marnowania”,  
to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się wytwarzać jak najmniej odpa-
dów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska.

Akcję „Sprzątanie świata – Polska” można potraktować jako wspólną lekcję po-
szanowania środowiska i jego zasobów, czy też dobrą okazję do wprowadza-
nia działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. 

W sprawach akcji „Sprzątania Świata” można kontaktować się z Wydziałem Śro-
dowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich  (tel. 23/ 69-33-101). Zapraszamy chęt-
nych do udziału, kampania skierowana jest do wszystkich – dzieci, dorosłych 
oraz seniorów. Jak zawsze zapraszamy do udziału w akcji szkoły, sołectwa, sto-
warzyszenia oraz wszystkich, którym na sercu leży środowisko naturalne. 

Przystępującym do akcji zapewniamy rękawiczki, worki na odpady  
(do odbioru w pok. 206, II piętro) oraz odbiór zgromadzonych odpadów. 
Przy okazji przypominamy o segregacji odpadów.  https://nasielsk.pl/ima-
ges/segregacja_pdf.pdf

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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OŚWIATA. Podwójny rocznik

Czy są miejsca 
dla wszystkich? 
Rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadgimnazjalnych jest dużym wy-
zwaniem. Wiąże się to z tym, że w tym samym czasie podania do szkół 
średnich złożyli absolwenci gimnazjów, a także uczniowie VIII klas szkół 
podstawowych. 

Czy wystarczyło w szkołach średnich dla nich miejsc? Czy zapewniono 
uczniom odpowiednią kadrę nauczycielską i wystarczającą liczbę sal lek-
cyjnych? Starostwo powiatu nowodworskiego, które jest organem prowa-
dzącym dla trzech szkół średnich na terenie naszego powiatu zapewnia,  
że jest przygotowane na podwojoną liczbę młodych podopiecznych.

 – Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski 
są przygotowane na przyjęcie większej ilości uczniów niż w latach po-
przednich, jednocześnie zapewniając odpowiednią ilość sal lekcyjnych 
i zatrudniając niezbędną ilość nauczycieli – informuje starosta Krzysztof 
Kapusta.

Jak na tę sytuację przygotowały się poszczególne placówki? Nasielskie 
szkoły szykowały zdecydowanie więcej miejsc w stosunku do zaintere-
sowania młodzieży. Liceum Ogólnokształcące czekało na 60 uczniów po 
gimnazjum, a podań wpłynęło 22. Planowana liczba uczniów po szkole 
podstawowej opiewała na grupę 90 osobową, zaś swoje plany ze szkołą 
postanowiło związać 13 uczniów. 

Do Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku także w większości złożonych 
zostało mniej podań niż planowano przyjąć, choć wyjątkiem są ucznio-
wie po podstawówce, którzy złożyli 68 podań do technikum, na plano-
wanych 64 przyjęć. Do ZSZ Szkoły Branżowej I stopnia także było duże 
zainteresowanie, bo po gimnazjum złożyło podanie 27 osób na planowa-
nych 30, a po podstawówce 29 na 30 zakładanych miejsc. Zdecydowanie 
jednak największym powodzeniem w powiecie nowodworskim cieszy 
się Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim. Po gim-
nazjum swoje podania do szkoły złożyło 135 uczniów, na planowanych  
104 miejsc. Po podstawówce złożonych zostało 160 podań na planowa-
nych 119 miejsc.

 – W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku od września br. uczęsz-
cza 389 uczniów. W porównaniu do ubiegłego roku szkolnego zano-
towaliśmy wzrost o 109 uczniów, czyli o ponad 28%. Zwiększenie liczby 
uczniów w naszej szkole nastąpiło głównie z powodu przyjęcia do klas 
pierwszych tzw. „podwójnego rocznika”, ale także wzrostu popularności 
naszej placówki w lokalnym środowisku. W klasach pierwszych rozpoczę-
ło naukę 192 uczniów w 8 oddziałach. Mamy cztery klasy pierwsze dla 
absolwentów szkół podstawowych i cztery klasy pierwsze dla absolwen-
tów gimnazjów (4 oddziały więcej niż w roku ubiegłym) – mówi Agniesz-
ka Rutkowska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.

Większa liczba uczniów spowodowała także wydłużony czas lekcji. 
W ubiegłym roku w ZSZ najpóźniej lekcje kończyły się o godz. 14.50. 
W roku bieżącym 3 razy w tygodniu uczniowie kończą zajęcia o 15.40. 
Większa liczba uczniów spowodowała też wzrost liczebności kadry peda-
gogicznej. Jak zapewnia dyrektor szkoły, wszyscy pracownicy szkoły sta-
rają się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki. Dla tych, którzy 
chcieliby jeszcze swoje plany związać z nasielską szkołą przy ul. Lipowej 
szkoła dysponuje jeszcze ok. 20 miejscami. Mowa jednak o absolwen-
tach gimnazjum. Dla uczniów, którzy ukończyli szkoły podstawowe nabór 
w ZSZ został zakończony.

E.G.

Z POWIATU

Przemysłowa  
będzie remontowana
Wkrótce ruszy długo oczekiwany remont 
drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – 
Gąsocin – Ciechanów. Dokładnie chodzi 
o odcinek Nasielsk – Lubominek, czyli uli-
cę Przemysłową, która jest w złym stanie, 
jest bardzo wąska, a na poboczach znajdu-
ją się liczne dziury. Umowa na to zadanie 
została już podpisana przez nowodworskie 
starostwo powiatowe.

 – W ramach zadania droga zostanie po-
szerzona do 5,5 metra na odcinku 2,4 km 
– informuje Radosław Kasiak, członek za-
rządu powiatu nowodworskiego. – Wy-
konawcą inwestycji będzie firma Drogi 
i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic koło Puł-
tuska, a wartość zamówienia wynosi około 1,727 mln zł. 

Utrudnienia związane z remontem drogi potrwają do 29 listopada br., taki jest bowiem termin realizacji inwestycji.
Michał B.

Powstaną kolejne chodniki
Z tej wiadomości ucieszą się mieszkańcy Czajek, Dę-
binek i Siennicy. W ich miejscowościach powstaną 
chodniki. – Chodniki powstaną w ciągu dróg powia-
towych. W miejscowości Dębinki będzie to kontynu-
acja budowy ciągu pieszego na odcinku 400 metrów. 
W Czajkach na podobnej długości od przystanku au-
tobusowego. W Siennicy natomiast chodnik powstanie 
na odcinku około 270 metrów na ulicy Sikorskiego od 
skrzyżowania z drogą powiatową Nasielsk – Pomie-
chówek do ulicy Piłsudskiego – mówi Radosław Kasiak, 
członek zarządu powiatu nowodworskiego. – W wyni-
ku przetargu inwestycję realizować będzie PPHU Anet-
ka Aneta Cieślińska z Nowego Dworu Mazowieckiego, 
z którą starostwo podpisało już umowę. Całkowita war-
tość tej inwestycji wynosi ok. 274 tys. zł.

Warto dodać, że mieszkańcy sołectw, w których re-
alizowane będą te inwestycje swoje fundusze sołeckie 
przeznaczyli na zakup kostki brukowej.

Michał B.

Z GMINY

Trwa kontrola  
w Kosewie
W ostatnim czasie już kilkakrotnie odbywały się kontrole 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i po-
licji z wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą 
Komendy Stołecznej Policji na terenie Kosewy, w tym 
działki po byłym wysypisku. 

Ostatnia z nich miała miejsce 12 sierpnia br., o czym już 
kolejnego dnia informowali naszą redakcję mieszkańcy 
gminy. Tym razem jednak kontrola dotyczyła przede 
wszystkim terenu po byłym wysypisku. Jak informuje 
podkom. Andrzej Tchorzewski specjalista wydziału do 
walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecz-
nej Policji - czynności, jakich podjęła się policja 12 sierpnia nie można zakwalifikować jednak jako czynności kontrolnych. 

Długi czas sprawy nie komentowali przedstawiciele WIOŚ-u. Obecnie potwierdzona została z ich strony przeprowadzona 
kontrola interwencyjna zamkniętego składowiska odpadów w Kosewie.

- W trakcie przeprowadzanych oględzin, w południowej części terenu zamkniętego składowiska, stwierdzono wykona-
nie utwardzenia powierzchni terenu gruzem budowlanym w pasie o długości 65 m i szerokości 6 m, a w dalszej części 
o długości 27 m i szerokości 4 m. Kontrolę Gminy Nasielsk rozpoczęto w związku z ujawnieniem podczas czynności 
prowadzonych na terenie działki nr ewid. 72/3 położonej w Kosewie gm. Nasielsk  w dniu 10 lipca 2019 r., że na teren 
rekultywowanego gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kosewo dowieziony 
został gruz budowlany – informuje Małgorzata Pałka p.o. kierownika delegatury w Ciechanowie. Dodaje ona również,  
że ze względu na dużą liczbę wpływających wniosków o interwencje w tym m.in. dot. terenu sąsiedniej działki położonej 
w Kosewie oraz inne, dodatkowe zadania, nałożone na inspektorów prowadzących kontrole na terenie m. Kosewo, za-
kończenie kontroli przewidywane jest na 30 września br. Po tym terminie będziemy państwa informowali o wnio-
skach pokontrolnych i konsekwencjach przeprowadzonych kontroli.

E.G.



4 Życie Nasielska nr 20 (536); 20.09.–3.10.2019AKTUALNOŚCI

R E K L A M A

Kronika OSP
7 września strażacy OSP Nasielsk 
interweniowali w sprawie gniaz-
da os, zlokalizowanego w donicy 
ustawionej przed jednym z do-
mostw w Dąbrowie. Jak wynikało 
ze zgłoszenia, w dniu poprzednim 
jeden z domowników został po-
gryziony przez osy. Zgłoszenie 
miało miejsce przed godz. 13.00. 
Po przybyciu na wskazaną pose-
sję strażacy usunęli gniazdo owa-
dów.

Tego samego dnia, tj. 7 września, 
do straży pożarnej wpłynęło ko-
lejne zgłoszenie dotyczące po-
żaru traw. Gdy we wskazanym 
miejscu w Dobrej Woli pojawiły 
się dwie jednostki OSP Cieksyn 
okazało się, że palą się pozostało-
ści po wykopkach. Jak informuje  
mł. Bryg. Tomasz Wołoszyn, ofi-
cer prasowy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, zgłoszenie wpłynęło przed 
godz. 16.00.

Piątek, 13 września, okazał się być 
dniem pechowym dla kierowcy 
skutera, który w Mogowie zderzył 
się z samochodem ciężarowym. 
W wyniku zderzenia właściciel 
jednośladu poniósł obrażenia. 
Do zdarzenia doszło przed godz. 
12.00. Na miejscu interweniował 
zastęp PSP Nowy Dwór Mazo-
wiecki.

17 września, we wtorek, w wyniku 
porywistego wiatru na ul. Nasiel-
ską w Cieksynie runęła duża ga-
łąź drzewa rosnącego obok drogi. 
Do interwencji chwilę po godz. 
17.00 wezwana została jednostka 
OSP KSRG Cieksyn, która usunęła 
gałąź zagrażającą bezpieczeństwu 
uczestników ruchu drogowego.

W SKRÓCIE

Worki z lekami w Lelewie
Niezidentyfikowany spraw-
ca lub sprawcy porzuci-
li w gnieździe na odpady 
w L e l ewi e  p ię ć  du ż yc h 
worków przeterminowa-
nych leków. Wśród nich 
były farmaceutyki na nad-
c i ś n i e n i e ,  u s p o kaj a j ąc e 
i wspomagające potencję.  
Tego typu rzeczy nie powin-
ny się znaleźć w tym miej-
scu, tym bardziej, że mogły 
trafić w ręce dzieci. Koszty 
utylizacji tych odpadów spa-
dają na gminę Nasielsk. Jak 
zapowiada Jerzy Lubieniec-
ki, przewodniczący Rady Miejskiej, a zarazem sołtys Lelewa, gniazdo zostanie zlikwidowane z końcem września.

Michał B.

FOTOOBSERWATOR

Jedni sprzątają, 
drudzy śmiecą

Worki pełne śmieci trafiły na łąki tuż za miastem w kierunku Bronika. Niby 
jest obowiązek płacenia za śmieci, niby wszyscy oddają śmieci, a jednak 
mimo to, nadal zdarzają się sytuacje, że worki z odpadami bytowymi i re-
montowymi trafiają na łąki lub do lasu. Jak zapobiegać takim historiom? 
Niestety, póki co śmieciarze są bezkarni.

(i.)

Z POLICJI. Zmiany kadrowe

Nowy Komendant 
Powiatowy Policji
Pełniący do tej pory obowiązki Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowym Dworze Ma-
zowieckim młodszy inspektor Przemysław 
Suchecki w środę, 18 września br., objął sta-
nowisko Komendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Maz. Uroczyste objęcie sta-
nowiska nastąpiło w obecności nadinspektora 
Pawła Dobrodzieja, Komendanta Stołeczne-
go Policji oraz jego zastępcy inspektora Marka 
Chodakowskiego. W uroczystości wzięli udział 
również przedstawiciele lokalnego samorządu 
na czele z Krzysztofem Kapustą, starostą po-
wiatu nowodworskiego i Jackiem Kowalskim, 
burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Nadinspektor Paweł Dobrodziej Komendant Stołeczny Policji zapewnił 
zgromadzonych, że przekonany jest o słusznym wyborze nowego szefa 
nowodworskiej policji. Co popiera 20-letnim doświadczeniem zawodo-
wym i znajomością nowodworskiej jednostki od 14 lat Przemysława Su-
checkiego. 

Nowy komendant jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestnik trzyletnich se-
minariów naukowych z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych 
i Społecznych UKSW. Ukończył również podyplomowe studia na kierunku 
administracja. Uczestnik wielu kursów i szkoleń resortowych i pozaresor-
towych. Służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku w Komendzie Powiatowej 
w Legionowie. Przez lata swojej kariery zawodowej był związany z pionem 
kryminalnym i prewencyjnym.

Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych. 
Pełnił funkcje Zastępcy Komendanta Komisariatu w Nieporęcie i Jabłonnie. 
Następnie objął stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji nowodwor-
skiej komendy, a później został mianowany Zastępcą Komendanta Po-
wiatowego.

Od 2017 roku pełni funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim ds. kryminalnych. Odznaczony Brązo-
wym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Od-
znaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Posiada wiele pasji 
i zainteresowań. Głównie motoryzacja, sport i historia.

(e). za: www. kppnowydwor.policja.waw.pl

Z MIASTA

Znak się przekręcił 
Od dłuższego już czasu na 
wjeździe w ulicę Przemysło-
wą, jadąc od ul. Płońskiej stoi 
przekręcony znak drogowy 
zakazujący wjazdu pojazdom 
przekraczającym rzeczywi-
stą masę. Chyba nie został on 
uszkodzony w wyniku wy-
padku bądź kolizji drogowej. 
Czyżby komuś przeszkadzał?

Miejmy nadzieję, że drogowcy, którzy obecnie wykonują prace w ramach 
poszerzenia ul. Przemysłowej zwrócą uwagę na ten akt wandalizmu i usta-
wią znak prawidłowo. 

(r.)

Zbyt ciasno
Na ulicy Kościuszki tuż przed budyn-
kiem NOK, prawdopodobnie w nocy 
z 17 na 18 września br., przy przejściu 
dla pieszych, zniszczone zostały ba-
rierki. Najwyraźniej jakieś auto „nie 
wyrobiło” się na zakręcie. Być może 
był to samochód ciężarowy, który 
przejeżdżając przez nasze miasto na-
wet nie zauważył, że je skasował.

(r.)  
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Śnięte ryby w Zieleni
 – Dostałem wiadomość 
od kolegów wędkarzy, że 
w Zieleni byli rano na ry-
bach, a tam staw jest bia-
ły i mnóstwo śniętych ryb. 
Ogromne szczupaki. Lu-
dzie wyławiają je siecia-
mi i całe brzegi pokryte 
są śniętymi rybami. By-
łem tam, sprawdziłem, nie 
dość, że ogromne ryby 
pop adały,  to na brze-
gu mnóstwo jest też ma-
łych rybek, żab i wszędzie 
jest biała piana. Może to 
rolnicy spuścili coś z pól 
i zatruli je – mówi miesz-
k a n i e c  N o w yc h  P i e -
ścirogów, który często 
przyjeżdżał nad staw do Aleksandrowa.

Na miejscu tego samego dnia, tj. 5 wrze-
śnia br. działała jednostka OSP Psucin, 
która zastosowała pompy napowie-
trzające. Jak bowiem informuje Jadwi-
ga Szymańska, k ierownik Wydziału 
Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w nasielskim magistracie, przyczyną 
śnięcia tak dużej ilości ryb jest najpraw-
dopodobniej przyducha. Powstaje ona 
z powodu wysokiej temperatury powie-
trza i niskiego poziomu tlenu w wodzie. 
Wysokie temperatury wpływają bo-
wiem na rozwój glonów, które pobierają 
tlen z wody i brakuje go dla ryb. Zjawi-
sko przyduchy często dotyka mniejsze 
zbiorniki wodne, tak też było najprawdo-
podobniej w tym przypadku.

 – Tyle ryb się zmarnowało. Takie piękne 
szczupaki, dorodne sztuki, aż żal było je 
wyjmować – mówi jeden z rybaków.

Podobna sytuacja w tym samym czasie 
miała też miejsce obok Legnicy, gdzie 
z Jeziora Koskowickiego wyciągnięto 
ponad dwie tony śniętych ryb. 

E.G.

Z UM. Szkolenie

Jestem mamą!  
Mogę wszystko!
W sobotę, 14 września br., w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku 
odbyło się szkolenie pt. „Jestem mamą! Mogę wszystko! – możliwo-
ści, jakie dają Fundusze Europejskie kobietom powracającym na rynek 
pracy”. Głównym celem spotkania było przybliżenie kobietom tema-
tyki funduszy europejskich – dotacje na rozpoczęcie/rozwój działal-
ności gospodarczej, pożyczki na preferencyjnych warunkach, kursy/
szkolenia.

Po oficjalnym otwarciu, którego dokonał Burmistrz Nasielska, Bog-
dan Ruszkowski, nastąpiło przywitanie pierwszego gościa – Agatę Ko-
morowską, która na własnym przykładzie pokazała, że bycie mamą 

nie dyskwalifikuje kobiet na rynku pracy. Następnie głos zabrał przed-
stawiciel Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 
– Justyna Palevič – prezentując Programy Operacyjne z aktualnej per-
spektywy finansowej oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach. 

Kolejnym punktem spotkania 
było wystąpienie Adriany Mach-
nacz i Katarzyny Małachowskiej, 
które opowiedziały swoją przy-
godę z środkami unijnymi oraz 
zachęciły zgromadzone Panie do 
wykorzystywania możliwości, ja-
kie przed nimi stoją. Jako ostatni 
wystąpił Prezes Lokalnej Grupy 
Działania Zielone Mosty Narwi – 
Albert Jaworski – przedstawiając 
możliwości pozyskania 100 tys. zł 
i 150 tys. zł na otwieranie/rozwój 
działalności gospodarczej.

Podczas gdy mamy uczestniczy-
ły w szkoleniu, ich dzieci świetnie 
bawiły się pod okiem wykwalifi-
kowanych opiekunek – Agniesz-
ki Królak i Katarzyny Włodarskiej 
– oraz korzystały z zabaw z ani-
matorem – Magia Uśmiechu Gra-
ż y n a  Ro s i a k .  Po  z a b a w i e  n a 
milusińskich czekał obiadek od 
Obiady Na Sielsko oraz przekąski.

Na realizację zadania Referat Pro-
mocj i  Gminy pozyskał ponad  
12 tys. zł z Ministerstwa Inwesty-
cji i Rozwoju w ramach konkursu 
„Wspólnie o Funduszach Europej-
skich”. Środki pochodzą z Funduszu 
Spójności z Programu Operacyjne-
go Pomoc Techniczna 2014-2020.

(m)
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WARTO PRZECZYTAĆ

W odmętach 
dobrobytu
Strach przed przyszłością, która 
pochłonie ideały i indywidualizm 
jednostki są tematem literatury od 
dawna. W dzisiejszych czasach od-
działuje to z dużą siłą, gdyż widzimy 
przejawy tego w wielu miejscach 
na świecie. Tym bardziej proroczo 
spoglądamy więc na dzieła z prze-
szłości, które prorokowały, że zasta-
niemy świat takim, jak go widzimy 
teraz.

Z kilku wielkich książkowych an-
tyutopii zdecydowanie najbardziej 
preferuję Nowy wspaniały świat 
Aldousa Huxleya. Choć Rok 1984 
i Folwark zwierzęcy niosą w sobie uniwersalne treści, to jednak opowia-
dają o zamordystycznej stronie totalitaryzmu, która przejawia się przede 
wszystkim w brutalnym komunistycznym reżimie. Tymczasem dzieło 
Huxleya ma o wiele więcej subtelności, pokazuje wizję, w której ludzie 
popychani są w stronę ideologii konsumeryzmu i zatracania własnych 
wartości niejako wewnętrzną siłą własnych przekonań. Nie ma tu walki 
z zewnętrznym ośrodkiem władzy, którego pokonanie, jak w sztampo-
wym filmie science fiction, usunie tyranię. Tutaj zbuntowana jednostka 
musi stanąć w opozycji do całej reszty społeczeństwa.

W Nowym Wspaniałym Świecie los człowieka jest zdefiniowany  
od początku jego istnienia. Ludzie hodowani są do określonych grup 
społecznych i wedle tego dostosowane są ich umiejętności intelektual-
ne. Dlatego robotnicy nie strajkują, bo ich zasobów umysłowych starcza 
tylko do wykonywania pracy i prostych przyjemności po niej, głównie 
związanych z konsumowaniem dóbr. Aby dodatkowo uśmierzyć wąt-
pliwości co bardziej myślących obywateli, podaje się im narkotyk zwany 
somą, który uśmierza ich niepokoje i otępia.

Tym, co powoduje, że wizja Huxleya jest intrygująca, jest również to, 
że w przeciwieństwie do dzieł Orwella, tego świata nie można jedno-
znacznie określić jako zły i ponury na pierwszy rzut oka. Społeczeństwo 
jest szczęśliwe (nawet jeżeli to szczęście dopompowane dawkami somy), 
a ład społeczny wydaje się nienaruszony. Wszystkim kieruje logika i utyli-
taryzm. Ludzie się nie starzeją i nie chorują. Nie myślą zbyt samodzielnie, 
ale jeżeli mimo to wszystko działa, czy to stanowi problem? U Huxleya 
totalitaryzmem jest przesyt i nadopiekuńczość systemu. Ludzie nie mają 
prawa pobłądzić, podjąć złych decyzji, zatopić się w szaleństwie uczuć. 
Są wyprani z emocji i to stanowi o ich upadku.

A pomijając samą wizję świata to książkę dobrze się czyta jako powieść. 
Posiada interesująco zarysowane postacie i z powodzeniem unika pro-
blemu tego typu literatury, gdzie fabuła jest tylko pretekstem do przed-
stawienia opinii autora. Dlatego warto dać jej szansę, jeżeli nie miało się 
do tej pory okazji do jej lektury.

Paweł Kozłowski 

Dzika grusza
Na miedzy grusza samotna stała, 
co w kwietniu kwiatki bielutkie miała, 
choć bez opieki samotna żyła, 
to w sierpniu gruszki słodkie rodziła.

Pomarańczówki na niej wisiały, 
a tak cudowny aromat miały, 
że przyciągały wszystkich do siebie, 
bo smak się czuło, jakbyś był w nie-
bie.

Boska opieka nad nią czuwała, 
a dzika grusza owocowała, 
umiała sobie poradzić sama, 
czerpała soki ukryte w jamach.

Gruszki słodziutkie babcia suszyła, 
potem w torebkę lnianą włożyła, 
zastępowały figi, morele,
jedzone były tylko w niedzielę. 

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

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 zgłaszać 
kandydatów: komisje Rady Miejskiej 
w Nasielsku, instytucje publiczne  
z terenu Gminy Nasielsk, organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia, firmy 
oraz grupa co najmniej 50 mieszkań-
ców Gminy Nasielsk.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz 
zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania 
Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie 
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie Na-
grodą „Lew Nasielska”.

Z BIBLIOTEKI

„Kultura 60+”
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku przyłączyła się do ak-
cji „Kultura 60+” weekend seniora , organizowanej przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach akcji w dniach od 25  
do 28 września biblioteka otwiera swoje drzwi, szczególnie dla osób, które 
ukończyły 60. rok życia. 

„Kultura 60+” jest to ogólnopolska akcja stworzona z myślą o seniorach, 
gdzie instytucje kultury bezpłatnie oferują swoje usługi. I tak, 25 września 
(środa), o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie autorskie z pisarką Moniką 
Sawicką, na które serdecznie zapraszamy. Wstęp bezpłatny. Po spotkaniu 
będzie można zakupić książki oraz uzyskać autograf. 

Natomiast 28 września (sobota) zapraszamy na dzień otwarty Dyskusyjne-
go Klubu Książki. Początek spotkania 11.30 w czytelni biblioteki, I piętro. 

Ponadto zapraszamy do obejrzenia wystawy „Nasielsk w średniowieczu”, 
mieszczącej się  w budynku biblioteki.

(b)

ZAPROSZENIE

Spotkanie DKK
W sobotę, 28 września br., w czytelni nasielskiej biblioteki odbędzie 
się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozpoczynamy punktual-
nie o godz. 11.30. Tym razem rozmawiać będziemy o następujących 
pozycjach literackich: Tuwim. Wylękniony bluźnierca Mariusza Urban-
ka oraz Poetka i książę Manueli Gretkowskiej. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych.

(red.)

Z BIBLIOTEKI. Narodowe Czytanie

Czytamy nowele polskie 
Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Nasielsku, wzorem lat 
ubiegłych, uczestniczy w ogól-
nopolskiej akcji zapoczątkowanej 
w 2012 roku - Narodowe Czytanie, 
czyli polskiej inicjatywie społecznej 
propagującej znajomość literatury 
narodowej, w której obszerne frag-
menty odczytywane są publicznie, 
również w środkach masowego 
przekazu. 

Narodowe Czytanie, organizowa-
ne przez Parę Prezydencką, zostało 
zainicjowane wspólną lekturą Pana 
Tadeusza Adama Mickiewicza. 
W 2013 roku w całej Polsce odbyło 
się czytanie dzieł Aleksandra Fre-
dry, a podczas następnych edycji 
przeczytano kolejno Trylogię Hen-
ryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bole-
sława Prusa. W 2016 roku czytano 
Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, 
a w 2017 roku lekturą Narodowe-
go Czytania było Wesele Stanisława 
Wyspiańskiego. Akcja Narodowe 
Czytanie 2018 miała wyjątkowy 
charakter w związku z jubileuszem 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Para Prezydencka 
zaprosiła do lektury Przedwiośnia 
Stefana Żeromskiego.

Podczas tegorocznej odsłony akcji 
Narodowe Czytanie, Para Prezy-
dencka zaproponowała do odczy-
tania nowele polskie. Prezydent 
Andrzej Duda z małżonką wybrał 
osiem lektur na Ósme Narodowe 
Czytanie z ponad stu propozycji 
tytułów przesłanych do Kancelarii 
Prezydenta.

Dyrektor nasielskiej biblioteki,  
dr Stanisław Tyc, dokonał wybo-
ru noweli pt. Rozdziobią nas kru-
ki, wrony… Stefana Żeromskiego, 
ponieważ akcja lektury toczy się 
w rejonie Nasielska. Narodowe Czy-
tanie z biblioteką odbędzie się pod-

czas rajdu rowerowego w dniu  
22 września 2019 roku, kie-
dy to udamy się do wsi Gołębie 
i odczytamy lekturę w scene-
rii byłego założenia dworskie-
go, niemego świadka wydarzeń 
z okresu powstania styczniowe-
go.

Główny bohater tej noweli, An-
drzej Borycki (bardziej znany pod 
przybranym nazwiskiem Szy-
mona Winrycha) przewożący 
broń dla oddziału powstańcze-
go został zabity przez rosyjskich 
kawalerzystów. Nie bez kozery, 
autor noweli umieścił akcję na 
północnym Mazowszu, z uwagi 
na operujące tu liczne oddziały 
powstańcze. I tak na przełomie 
stycznia i lutego 1863 roku w rejo-
nie Nasielska, Jackowa i Gołębi ka-
waleria rosyjska napotkała oddział 
Roberta Skowrońskiego, gdzie do-
szło do potyczki przerwanej nasta-
niem nocy. Następnego dnia oddział 
powstańczy został zupełnie rozpro-
szony, a tym samym walki zbrojne 
na terenie ziemi nasielskiej ustały. 
Dowódca tutejszego oddziału po-
wstańczego, kapitan Skowroński, 
przeniesiony został do powiatu raw-
skiego, gdzie stanął na czele oddzia-
łu partyzanckiego, natomiast część 
powstańców z rejonu Nasielska 
walczyła w oddziałach operujących 
w innych regionach kraju. Jednym 
z nich był podporucznik Hieronim 
Rojewski, mieszczanin z Nasielska, 
który walczył pod dowództwem Pa-
dlewskiego, Mystkowskiego, Jasiń-
skiego i Ziębińskiego i odznaczony 
został orderem Virtuti Militari.

Kapitan Robert Skowroński był 
z Mazowsza, urodził się w 1827 roku 
w województwie płockim, ukończył 
Szkołę Wojskową w Genui, walczył 

w oddziałach Garibaldiego, przed-
tem w 1848 roku walczył pod Miło-
sławiem, po okresie Wiosny Ludów 
emigrował do Paryża. Do kraju po-
wrócił w 1862 roku. Należał do bli-
skiego otoczenia gen. Zygmunta 
Padlewskiego – dowódcy powstania 
w płockiem.

Warta uwagi jest również  postać 
Władysława Michniewicza, herbu Lis, 
właściciela wsi Bylice koło Nasielska, 
który w czasie powstania stycznio-
wego pełnił funkcję wojennego na-
czelnika powiatu pułtuskiego pod 
pseudonimem „Sęk”. W folwarku 
Władysława Michniewicza był punkt 
zborny powstańców. To tu przecho-
wywano broń i amunicję, tu też prze-
kuwano kosy na sztorc, tu wreszcie 
zbierali się tzw. „związkowi”.

Jeśli zainteresowała Państwa ta pro-
blematyka i chcecie dowiedzieć 
się czegoś więcej, zapraszamy do 
uczestnictwa w rajdzie rowerowym 
w dniu 22-go września, tradycyjnie 
w samo południe. Do zobaczenia.

(bibl.)
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Z BIBLIOTEKI

Nasielsk  
w średniowieczu
P r z y p o m n i j m y ,  
iż minęło już ponad 
950 lat od sporzą-
dzenia pierwszej za-
pisanej informacj i 
dotyczącej nasiel-
skiego grodu, któ-
rą  z a m i e s z c z o n o 
w tzw. „falsyfikacie 
mogileńskim”. Jest 
to zatem doskonała 
okazja, aby przybli-
żyć współczesnym, jak dawniej wyglądał Nasielsk i jak żyli jego miesz-
kańcy. Służy temu wystawa „Średniowieczny Nasielsk” zorganizowana 
w bibliotece. Tego trudnego dzieła podjęli się lokalni badacze Zdzisław 
Suwiński i dr Stanisław Tyc. Na wystawie prezentowane są obiekty ar-
cheologiczne z nasielskiego grodziska oraz byłego podgrodzia pozy-
skane podczas badań przeprowadzonych w latach 2000-2007 przez  
doc. dr. hab. Marka Dulinicza i mgr Mariusza Błońskiego z Zakładu Arche-
ologii i Etnologii Mazowsza i Podlasia Polskiej Akademii Nauk.

Jako ciekawostkę podamy to, że mamy fragment grodu datowany  
na 863 r. Atrakcją wystawy są również wierne rekonstrukcje ubiorów wo-
jów i rycerzy z okresu średniowiecza charakterystyczne dla Północnego 
Mazowsza pieczołowicie odtworzone przez nieocenionego pana Suwiń-
skiego. Wystawa cieszy się cały czas niesłabnącą popularnością, zarówno 
wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Obejrzało ją ponad 2 tys. 
osób. W dniu 16 września br. kolejnej , bardzo ciekawej lekcji historii w wy-
konaniu dr Stanisława Tyca wysłuchali uczniowie klasy V Szkoły Podstawo-
wej w Pieścirogach z wychowawczynią Bożeną Majewską.

Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy. Kontakt tel. 23 
6912552.

(b)

Z NOK

Skrzypce i gitara w roli głównej
Nowy rok szkolny, to także nowy 
sezon cyklu „Spotkań z Filhar-
monią” w Nasie l sk im Ośrod-
ku  Ku l t u r y.  P i e r ws z a  w i z y t a 
muzyków Narodowej Filharmonii 
Warszawskiej w Nasielsku po wa-
kacjach miała miejsce we wtorek,  
17 września br. Na sali widowi-
skowej zasieli uczniowie z placó-
wek oświatowych z naszej gminy. 
Zgromadzonych przywitał zwy-

czajowo Jarosław Praszczałek, 
który dzielił się swoją ogromną 
wiedzą na temat świata muzyki.

Prelegent zapowiadał wszystkie 
utwory, których można było wy-
słuchać w czasie koncertu. Tym 
ra zem tematem przewodnim 
był y instrument y smyczkowe 
i twórczość Paganiniego. Niccolo 
Paganini to jeden z największych 
wirtuozów skrzypiec w całej hi-
storii muzyki. Jak się jednak oka-
zało nie wszyscy wiedzą o tym, 
że był też wspaniał ym kompo-
zytorem i gitarzystą. Co więcej 
bardzo lubi ł połączenie skrzy-
piec i gitary. Zgromadzone na sali 
NOK dzieci mogły się przekonać 
jak wspaniale brzmi połączenie 
tych dwóch instrumentów. Nawet 
w tak, wydawałoby się, zaskakują-
cych klimatach, jak dziki zachód 
i western. Prezentacji instrumen-
tów i wspaniałych dźwięków, jakie 
można z nich wydobyć dokona-
ła skrzypaczka Patrycja Szymań-
ska i gitarzysta Mateusz Kowalski. 
Ich występy solowe były osza-
łamiające, co dzieci doceniał y 
i nagradzały gromkimi brawami. 
Podczas spotkania młodzi ludzie 
dowiedzieli się o szeregu różnych 
ciekawostek związanych z życiem 

P a g a n i n i e -
go. Ciekawym 
wątk iem była 
n a j w i ę k s z a 
jego mi łośc i . 
Zainspirowani 
ś lub em i  we-
selem, które-
go ukochana 
w i r t u oz a  n i e 
doczekała się, 

na pożegnanie 
muzycy zagrali 
utwór podczas, 
którego wsz y-
s c y  m i e l i  w y-
o b r a z i ć  s o b i e 
biesiadny wesel-
ny taniec. Wspo-
mnianą piosenką 

był Czardasz z repertuaru Vittorio 
Monti.

Kolejne „Spotkanie z Filharmonią” 
odbędzie się, 22 października br., 
o godz. 11.00. Już teraz serdecz-
nie zapraszamy dzieci i młodzież 
szkolną na koncert muzyków Fil-
harmonii Narodowej, który odbę-
dzie się w NOK.

E.G. 
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Nasielszczanie 
na Dożynkach 
Mazowieckich
W niedzielę, 8 września br., w Ciechanowie odbyły się Dożynki Woje-
wództwa Mazowieckiego. Uczestniczyła w nich delegacja z powia-
tu nowodworskiego ze starostą nowodworskim Krzysztofem Kapustą  
oraz rolnikami, w tym także z naszej gminy. 

W tym roku zaszczytną funkcję Starostów reprezentujących nasz po-
wiat podczas dożynek wojewódzkich pełnili Hanna i Krzysztof Kowalscy 
z Winnik. 

Wszystkie delegacje dożynkowe przeszły barwnym korowodem z placu 
Jana Pawła II na błonia zamkowe, gdzie ok. godz. 14.00 została odprawiona 
uroczysta msza święta dziękczynna za tegoroczne plony.

Po mszy, po ceremonii dzielenia się chlebem i wspólnym odśpiewaniu 
hymnu państwowego, był czas na odwiedzenie licznych stoisk lokalnych 
producentów żywności. 

Były również atrakcje dla dzieci, a na scenie pojawiły się zespoły folklory-
styczne, jak LZA Ciechanów czy Zespół Ludowy „Jabłoniacy”. Gwiazdami 
wydarzenia byli zespół Varius Manx oraz Ania Dąbrowska.

(red.)

UROCZYSTOŚCI. Nuna

Dożynki parafialne 
W niedzielę, 8 września br., od-
były się dożynki parafialne w Nu-
nie. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą dziękczynną za uda-
ne zbiory, po której staropolskim 
zwyczajem nastąpiło dzielenie się 
chlebem dożynkowym. 

Po mszy św. na placu przy ko-
ściele parafialnym rozpoczął się 
festyn z mnóstwem atrakcji dla 
przybyłych gości, jak np. licytacje 
przedmiotów, bezpłatna fotobud-
ka, stoiska z domowymi wypieka-
mi, grochówką, zabawkami, grill, 
konkursy organizowane przez 
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty 
Nasielsk. Wspaniałą atrakcją była 
także loteria fantowa zorganizowa-
na przez Klub Radnych „Niezależni, 
Skuteczni, Zaangażowani”, w skład 
którego wchodzą radni: R. Czyż, 
A. Pacocha, T. Pietras i M. Szarszew-
ski. W loterii rozlosowane zostały 
dwa rowery zakupione przez Klub 
Radnych „NSZ” oraz Magdalenę 
Biernacką – zastępcę Dyrektora 
Departamentu Kultury, Promocji 
i Turystyki w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckie-
go.

Podczas festynu medalami „Zasłu-
żony dla rolnictwa” uhonorowano 
13 rolników. Przyznane one zosta-
ły przez Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi na wniosek burmistrza 
Nasielska.

O d z n a c z e n i a  w y r ó ż n i o n y m 
osobom wręcz yl i :  ks .  Walde-
mar Marciniak proboszcz parafii  

b ł .  ks .  J .  Popie łuszki w Nunie, 
Zdzisław Szmytkowski przewod-
niczący Rady Powiatu Nowo-
dworskiego i Jerzy Lubieniecki 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nasielsku.

Medale otrzymali: osoby: Geno-
wefa Borzyńska (Młodzianowo), 
Karolina Chimkowska (Jaskóło-
wo), Wojciech Duszyński (Po-
powo Borowe), Celina Rucińska 
(Nuna), Eustachiusz Gąsiorowski 
(Nuna), Wojciech Grzymkowski 
(Lorcin), Stanisław Wacław Jaskó-
łowski (Krogule), Jadwiga Łabę-
da (Żabiczyn), Marianna Milewska 
(Lorcin), Józef Przedpełski (Popo-
wo Południe), Walenty Wilski (Po-
powo Północ), Stanisław Zasoński 
(Popowo Borowe), Czesław Żoł-
nierzak (Chechnówka).

W trakcie dożynek wręczone zo-
stały nagrody w konkursach eko-

log icznych zorganizowanych 
przez burmistrza Nasielska: „Naj-
ładniejsze sołectwo”, „Naj ład-
niejsza posesja” i „Najpiękniejszy 
balkon” w gminie Nasielsk. Na-
grodę za najładniejsze sołectwo 
– bon pieniężny w wysokości 
900 zł otrzymało sołectwo Pau-
linowo; tytuł najładniejszej posesji 
zdobyła posesja państwa Jadwigi 
i Jarosława Szymańskich, którzy 
otrzymali za I miejsce bon o wartości  
600 zł., II miejsce i bon o war-
tości 400 zł. zajęła posesja pani 
W i o l e t t y  Z a wa d z k i e j ,  n a t o -
miast III miejsce i bon o wartości 
200 zł. otrzymali państwo Hali-
na i Zenon Kamińscy. Nagrodę 
za najpiękniejszy balkon otrzy-
mała pani  Karol ina Kr ysińska 
(bon o wartości 400 zł.). Dodat-
kowo przyznano wyróżnienia  
za udział w konkursach dla pań-
stwa Wioletty i Roberta Pędzich 

oraz dla pana Sławomira Koryt-
kowskiego. 

Za najpiękniejsze kosze dożyn-
kowe nagrody otrzymały sołec-
twa: I miejsce - Lorcin, II miejsce 
- Chechnówka, III miejsce - Mło-
dzianowo. Upominki zwycięzcom 
wręczyli: ks. Waldemar Marciniak 
proboszcz parafii w Nunie, Jerzy 
Lubieniecki przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nasielsku i Bartosz 
Tomczyk z Wydziału Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich na-
sielskiego UM. 

Wydarzenie to uatrakcyjniły wy-
stępy dzieci ze szkół podstawo-
wych z Popowa Borowego i Bud 
Siennickich oraz zaproszonych ze-
społów muzycznych. 

Z inicjatywy pracowników szkoły 
w Budach Siennickich, Dawid Do-
mała poprowadził licytację, z której 

dochód przeznaczony został na 
leczenie Anny Ostaszewskiej. 

W czasie festynu zaprezen-
towali się także uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
ze Świeszewa, których wspierał 
muzycznie Michał Brodowski. 

Organizacja wydarzenia zosta-
ła wsparta kwotą 1000 zł brutto 
z budżetu gminy. Scenę oraz ob-
sługę techniczną bezpłatnie udo-
stępnił Nasielski Ośrodek Kultury. 
Organizatorami głównymi byli 
Proboszcz Parafii Nuna wraz 
z Radą Parafialną.

(red.) za: um.nasielsk.pl

UROCZYSTOŚCI

Dożynki diecezjalne
W niedzielę, 15 września br., w parafii 
św. Ojca Pio w Płońsku – Szeromin-
ku odbyło się święto plonów diece-
zj i  p łockiej .  Dziękczynnej mszy św. 
przewodniczył b iskup Roman Mar-
cinkowski, biskup senior z Płocka. Po-
błogosławił także około 60 wieńców 
żniwnych, pochodzących z reg io-
nu płońskiego i z dekanatów diece-
zj i  p łockiej .  Po mszy św. odbyła się 
ceremonia d z ie len ia  s ię  ch leb em . 
W tej uroczystości uczestniczyli też 
przedstawiciele dekanatu nasielskie-
go. Wieniec dożynkowy przygotowali 
mieszkańcy wsi Kątne, natomiast w da-
rach ofiarnych Akcja Katolicka złoży-
ła miód ofiarowany przez pszczelarzy 
z parafii św. Wojciecha w Nasielsku.

(red.)
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Fort III – w pamięci 
współczesnych
Nasielsk pamięta o tragedii, jaka rozegrała się w Forcie III w Pomie-
chówku. Tablica z imionami i nazwiskami wielu osób z gminy Nasielsk 
zamordowanych w tej katowni od wielu lat umieszczona jest na ścia-
nie nasielskiego kościoła. Często palą się przy niej znicze. Nie są 
umieszczone na niej nazwiska wszystkich nasielszczan tam zamor-
dowanych.

Jan Bieniek, organista z Nasielska i nauczyciel muzyki i śpiewu w szkołach 
w Płońsku miał specjalną gablotę w Izbie Pamięci Narodowej w SP nr 2  
w Nasielsku. Jego śmierć była wyjątkowo makabryczna – zginął zagry-
ziony przez psy, wisząc przywiązany przy suficie za nogi na tzw. kiecie 
i polewany wodą. Wspominany jest często, jak np. ostatnio przy organi-
zowanym spotkaniu z rodziną Mieczysława Trejstera, który prowadził w 
Nasielsku tajne nauczanie, a który znalazł się tu za sprawą Jana Bieńka. Cór-
ka i wnuczka pana Bieńka mieszkają do dzisiaj w naszym mieście. Niespo-
dzianką było spotkanie z okazji uroczystości w Forcie III z dalszą rodziną 
pana organisty. Osoby te mieszkają poza gminą Nasielsk.

Warto dodać, że od 2017 roku działa „Fundacja Fort III Pomiechówek”. Jej 
działalność jest bardzo szeroka i służy utrwaleniu pamięci o ofiarach nie-
mieckich zbrodni na terenie obozu i więzienia karno – śledczego w Forcie 
III w Pomiechówku. Jak czytamy w krótkim informatorze Fundacja gro-
madzi osoby, które są zainteresowane historią Fortu III w Pomiechówku 
w tym zwłaszcza rodziny i bliskich ofiar, zbiera informacje i materiały źró-
dłowe, współpracuje z naukowcami i lokalnymi instytucjami publicznymi.

Pomysłodawcą i fundatorem tej Fundacji 
jest nasielszczanin z pochodzenia, miesz-
kający w Warszawie, mecenas Piotr Jeżół-
kowski. Od początku istnienia Fundacji jest 
też jej prezesem. Członkiem Zarządu Fun-
dacji jest nasielszczanin Cezary Brzozow-
ski. W składzie zespołu merytorycznego 
Fundacji, jest Anna Dytko z d. Jeżółkowska 
i Barbara Michalczuk z d. Brzozowska.

Działalność Fundacji i jej prezesa została już dostrzeżona przez poważne 
gremia, jak np. przez Instytut Pamięci Narodowej, naukowców i organiza-
cje zajmujące się utrwalaniem ważnych wydarzeń o znaczeniu historycz-
nym. P. Jeżółkowski został nominowany do Nagrody BohaterONy 2019 
im. Powstańców Warszawskich w kategorii pasjonat. Jak czytamy w infor-
macji – nominacja ta została przyznana za tworzenie w 2018 roku bazy 
więźniów niemieckiego obozu w Forcie III w Pomiechówku, edukację 
związaną z tym miejscem oraz integrację osób pomordowanych.

Nasielszczanie z pewnością poprą kandydaturę pana Piotra Jeżółkow-
skiego i oddadzą poprzez Internet swój głos. Informacje na ten temat 
znaleźć można www.bohateron.pl/bohaterony-2019/kategorie/ 

Andrzej Zawadzki

UROCZYSTOŚCI

Fort III w Pomiechówku
W czwartek, 5 wrze-
ś n i a  2 01 9  r . ,  w  I I I 
Forcie Twierdzy Mo-
dlin w Pomiechówku 
uroczyście, z asystą 
wojskową i modlitwą 
ekumeniczną, doko-
nano pochówku, eks-
humowanych ostatnio 
szczątków 46,  of iar 
h i t lerowsk iego bar-
barzyństwa dokona-
nego w tym miejscu 
w  o k r e s i e  I I  wo j n y 
światowej. 

F o r t  I I I  w  P o m i e -
chówku był miejscem 
męczeńsk iej  śmier-
ci t ysięcy oby wate-
l i  Polsk i .  Tu Niemcy 
więzili członków pol-
skiego ruchu oporu z terenów 
Północnego Mazowsza, osoby 
podejrzane o działania na szko-
dę Rzeszy Niemieckiej ,  ucie-
k i n i e rów,  p r ze my tn i ków.  D o 
obozu trafiały nawet dzieci. Nie 
był to tzw. obóz koncentracyjny, 
ale stosowane tutaj metody były 

barbarzyńskie.

Obecni na uroczystości pogrze-
bowej byli przedstawiciele władz 
państwowych z ministrem MON 
RP M a r i u sze m B ł a szc z a k i e m 
oraz samorządowych z wicesta-
rostą Pawłem Calakiem i wójtem 
gminy Pomiechówek Dariuszem 
Bieleckim. Były delegacje szkół, 
przedstawiciele organizacji i sto-
warzyszeń z terenu powiatu no-
wodworskiego. 

Wśród zebranych znaczną gru-
pę stanowili członkowie rodzin 
osób ekshumowanych. Byli tak-
że członkowie rodzin więźniów 
zorgani zowanego tutaj  przez 
Niemców obozu zagłady, któ-
rych szczątki były już wcześniej 
ekshumowane i pogrzebane na 
terenie Fortu III albo na cmenta-
rzach parafialnych.

Ob ecne był y też osoby,  któ-
re w okresie wojny, jako dzie-
ci, był y więźniami tego obozu 
i którym „cudem” udało się ujść 
z niego z życiem.

Wśród uczestników uroczysto-
ści była znacząca grupa miesz-
kańców gminy Nasielsk. Były to 
głównie osoby z rodzin ofiar tu-
taj pomordowanych. Niektórzy 

z obecnych trzymali w rękach 
tabliczki z wypisanymi imiona-
mi i nazwiskami ofiar. Sama uro-
czystość w sposób zamierzony 
czy nie zamierzony składała się 
z dwóch części. Po hymnie RP, 
w ystąp ien iach min i s t ra  MON 
i prezesa IPN, modlitwie ekume-
nicznej kapłanów trzech wyznań 

i odczytaniu l istu Premiera RP 
oraz salwie honorowej i złożeniu 
wieńców wyprowadzono w szy-
ku zwartym sztandary i kompa-
nię honorową. 

Później wieńce złożyli przedsta-
wiciele władz samorządowych 
powiatu nowodworskiego, gminy 
Pomiechówek, delegacje organi-
zacji i stowarzyszeń oraz rodzin 
przybyłych na uroczystość. 

Andrzej Zawadzki
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ABC OGRODNICTWA

Kolorowe floksy
Ro ś l i n a m i  n i e z a -
w o d n y m i ,  k t ó r e 
od dawna sadzone 
są na rabatach, nie 
t ylko w wiej sk ich 
ogrodach, są floksy, 
zwane płomykami. 
Wśród wielu gatun-
ków f loksów w y-
różniamy zarówno 
mrozoodporne byliny, jak i rośliny jednoroczne. Gatunki floksów kwit-
ną bardzo długo i cenione są za obfitość kwitnienia, piękny zapach. Za-
chwycają się ich kwiatami ludzie, ale i motyle, które zapylają rurkowate 
kwiaty. Gatunki floksów różnią się między sobą nie tylko porą kwitnie-
nia, ale i wyglądem zarówno kwiatostanów, jak i pokrojem całej rośliny. 
Wśród bylin dorastających do 10-15 cm tworzących gęste kobierce są 
płożące floksy szydlaste. Listki tych floksów mają kształt igiełek i są zi-
mozielone, które w maju są pokryte masą kwiatów całkowicie je za-
słaniających. Wykorzystywane są do obsadzania skalniaków, murków 
kwiatowych, sadzenia między kamieniami. Sadzone są też nad oczkami 
wodnymi, czy też do uzupełniania przestrzeni między innymi, wyższy-
mi roślinami.

Mniej popularny, ale zachwycający swoimi niebieskimi kwiatami jest do-
rastający do 40 cm wysokości, tworzący luźne kępy floks kanadyjski. 
Delikatne kwiaty tego gatunku pojawiają się na szczytach wiotkich pę-
dów. Floks kanadyjski wykorzystuje się do nasadzeń naturalistycznych 
czy też uzupełniania rabat bylinowych. Najlepszym stanowiskiem dla 
floksa kanadyjskiego jest półcień, ale doskonale rośnie też na rabatach 
nasłonecznionych.

Podobny do floksu kanadyjskiego jest silnie rozkrzewiający się floks roz-
łogowy. Jego płożące się pędy dorastają do wysokości 15 cm, a jego 
pędy kwiatowe do 25 cm wysokości. Bardzo fajnie zadarnia ziemię, roz-
krzewiając się dzięki rozłogom, na których pojawiają się liczne kwiaty 
w kolorze różowym czy bladoliliowym.

Poduszkowate, zimozielone kępy tworzy okrywowy floks Dougla-
sa, który należy do niskich dorastających do 10 cm bylin o powolnym 
wzroście. Jest to roślina godna polecenia do ogrodów skalnych oraz za-
darniania wolnych przestrzeni na rabatach.

Floksy wiechowate należą do roślin obficie kwitnących w okresie let-
nim od lipca do września. Ich kwiatostany ułożone są w luźne wiechy na 
sztywnych pędach. W sprzedaży są różne nasycone i pastelowe kolory 
floksów: białe, różne odcienie różowego i fioletowego. Bardzo ładnie 
wyglądają floksy wiechowate kwitnące na kolor koralowy, czy też po-
marańczowy. Podobnie jak floksy wiechowate w wielu kolorach kwitną 
floksy szydlaste. Interesująco wyglądają kwiaty floksów, których środek 
kwiatu jest innego koloru.

Zaleca się ścinanie przekwitłych kwiatostanów wraz z 2 znajdującymi się 
poniżej liśćmi, co powoduje wyrastanie nowych pędów i wydłużenie 
okresu kwitnienia. Jesienią część nadziemna floksów wiechowatych za-
sycha i wyrastają wiosną młode pędy.

Warto jest posadzić na rabacie wiele odmian floksów, by cieszyć się stale 
kwitnącą rabatą. Floksy ładnie wyglądają posadzone z roślinami o purpu-
rowych liściach oraz malwami szarłatami, jeżówkami, dzielżanami.

Doskonałym stanowiskiem dla floksów wiechowatych są miejsca sło-
neczne, ewentualnie lekko zacienione. Wybór miejsca ma też wpływ 
na kolor kwiatów.

Floksy jednoroczne np. floksy Drummonda wyglądem przypominają-
ce floksy wiechowate, ale są niższe od nich. Dorastają do wysokości ok. 
40 cm. Floksy te kwitną w kolorach pastelowych w okresie od czerw-
ca do września. W sprzedaży są odmiany karłowe floksów jednorocz-
nych dorastających do 25 cm wysokości. Godne polecenia do połączeń 
z innymi roślinami na letnich rabatach oraz do uprawy pojemnikowej. 
Rozmnażane są przez wysiew nasion. Nasiona floksów jednorocznych 
wysiewa się na rozsadniku czy też w skrzyneczki w kwietniu, a na rabatę 
wysadza się w maju. Natomiast floksy bylinowe najczęściej przez podział 
kęp. Warto też pamiętać, że gatunki floksów zadarniających wymaga-
ją odmłodzenia co kilka lat, przez dzielenie kęp o przesadzenie w inne 
miejsce. Floksy wiechowate mogą rosnąć nawet w niezbyt urodzajnej 
glebie. Jedyną ich wadą jest to, że czasami atakowane są przez mącznia-
ka. Dlatego warto sadzić je na stanowiskach słonecznych, zostawiając 
odpowiednie odległości między kępami.

Elżbieta K.

U HARCERZY

Harcerze 
szukają 
rekrutów
12. września br. Nasielskie Środowisko ZHR 
w trzech szkołach podstawowych, na terenie 
naszej gminy, przeprowadziło spotkania na-
borowe z uczniami klas czwartych i wzwyż. 
Cel był jeden – zachęcić młodzież do wstą-
pienia na harcerską drogę. Ulotki, plakaty i fil-
miki z harcerskiego życia; to wszystko poszło 
w ruch. O efektach przeprowadzonych na-
borów jeszcze nie ma co mówić…. Po jed-
nej zbiórce nic nie jest wiadome. Nowy rekrut 
musi dać sobie czas na poznanie harcerskiej 
ścieżki. 

W imieniu wszystkich harcerzy i harcerek pra-
gniemy zaprosić młodzież w wieku minimum 
dziesięciu lat do wstąpienia na harcerską ścież-
kę. Harcerze oferują niezapomniane wspo-
mnienia, liczne ogniska i wspaniałą przygodę. 
Do odważnych świat należy!

Ćw. Daniel Królak

ZE SZKÓŁ. SP Cieksyn

Narodowe Czytanie
W piątek, 6 września 2019 roku, w Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie odbyło się Naro-
dowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej 
Agaty i Andrzeja Dudy. W tym roku czytano w całej 
Polsce wybitne utwory należące do kanonu  literatury 
ze zbioru „Nowele polskie’’. W naszej szkole uczniowie 

wysłuchali tekstu „Katarynka’’ Bolesława Prusa. Lek-
torami dla uczniów klas IV-VIII byli: dyrektor Justyna 
Nowacka, uczennica klasy 8 Oliwia Kosewska, ksiądz 
Łukasz Chruściel oraz goście - przedstawiciel Rady 
Rodziców: Mirosław Szczypek i dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych Hanna Pietrzak. Wszyscy w wiel-
kim skupieniu słuchali czytanej noweli, która uczy nas,  
że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością  
i nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę. 
Za rok na pewno nasza szkoła po raz drugi przystąpi  
do akcji Pana Prezydenta. 

Uczennice klasy Va
Nadia Ciesielska i Paulina Szczepańska  

Nasi Kochani Rodzice!
20 września 1969 roku  

powiedzieliście sobie sakramentalne TAK!!!

50-lecie ślubu  
to wspaniała rocznica, 

a więc: Kochani Jubilaci,  
Wy najlepiej wiecie,  

że małżeństwo  
to nie tylko piękne,  

podniosłe i radosne chwile,  
ale też dzielenie  

z drugą osobą trosk, 
smutków i nieszczęść. 

W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście,  
że będziecie ze sobą na dobre i na złe 

– z tej próby wyszliście zwycięsko. 

Nagrodą jest szczęście dzieci i uśmiech 
Waszych Kochanych Wnuków.

Wszystkiego najlepszego!!! – zasłużyliście przez 
swą miłość, wierność i uczciwość małżeńską!!!

Życzą: ANIA, ANDRZEJ,  
AGNIESZKA Z RODZINAMI
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Spotkanie z historią w Pułtusku
D wa dni,  14 i  15 września br., 
trwał w Pułtusku Piknik Husarski 
w ramach obchodów Dni Tradycji 
Rzeczypospolitej. Impreza przycią-
gnęła tłumy pułtuszczan oraz wielu 
przyjezdnych gości, a wśród nich 
także i nasielszczan. Widowisko 
odbyło się na Podzamczu Domu 
Polonii w Pułtusku. Patronem me-
dialnym imprezy obok Telewizji 
Polskiej i Polskiego Radia było rów-
nież „Życie Nasielska”.

P i e r ws z e g o  d n i a ,  w  s o b o tę,  
14 września, odbył się ogólnopol-
ski turniej husarski „O pierścień Lwa 
Lechistanu – Króla Jana III”, do któ-
rego przystąpili pasjonaci husar-
scy z całej Polski. To był prawdziwy 
pokaz umiejętności precyzyjności 
operowania bronią i jazdy konnej 
jednocześnie. Zwyciężył go Da-
riusz Wasilewski, rotmistrz Podla-
skiej Chorągwi Husarskiej.

Kolejną sobotnią atrakcją była re-
konstrukcja „Bitwy pod Wiedniem”, 
czyli walka Króla Jana III Sobieskie-
go z armią Imperium Osmańskiego. 

Widowisko przygotowane przez 
kilkudziesięciu rekonstruktorów 
z całej Polski odbyło się na plaży 
miejskiej. Widzowie mogli podzi-
wiać jazdę polską i przebieg bitwy 
wśród huków armatnich i opatrzo-
nej pasjonującym komentarzem 
narratorskim.

Sobotnim f inałem było wielkie 
ognisko sarmackie, w czasie które-
go publiczność mogła spotkać się, 
porozmawiać i spędzić czas w to-
warzystwie rekonstruktorów.

Piknik Husarski odbywa się celem 
upamiętnienia zwycięstwa kró-

la Jana III Sobieskiego 
nad wojskami Impe-
rium Osmańskiego pod 
Wiedniem, kiedy to zo-
stała zatrzymana ofen-
sywa muzułmańska na 
chrześcijańską część 
Europy.

Niedzielna część Pikni-
ku z Husarią rozpoczęła 
się wymarszem koro-
wodu piechoty i husa-
rii z Królem Janem III 
i Królową Marysieńką 
z Zamku na uroczystą 
mszę świętą w Bazyli-
ce w Pułtusku. Po mszy 
św. orszak królewski 
z udziałem XVII-wiecz-
nego wojska Rzeczy-
pospolitej powrócił do 
Zamku, gdzie na pod-
zamczu rozpoczął się 
piknik z Husarią.

Była to okazja do za-
prezentowania wojsk, które brały 
udział w widowisku. Później odby-

wały się pokazy husarii, łuczników 
konnych. Była także zapierająca 
dech w piersiach dżygitówka, czy-
li akrobacje na galopujących ko-
niach. Pojawiła się także piechota 
turecka, czyli Janczarzy. Nie zabra-
kło też niezwykle humorystycz-
nej sarmackiej scenki rodzajowej 
z życia codziennego „bijatykę na 
całego”, kiedy w ruch szły szable, 
rękoczyny, a przy okazji zniszcze-
niu ulegały meble i wszelkie naczy-
nia.

Zainteresowanie wzbudził też po-
kaz jazdy przygotowany przez Po-
czet Dam Husarskich z Podlaskiej 

Chorągwi Husarskiej. Były 
też pokazy jazdy polskiej 
z perfekcyjnym panowa-
niem nad koniem.

Na Grande Finale pikniku 
odbył się finał Polskiej Ligi 
Husarskiej, który był zwień-
czeniem całorocznych walk 
w różnych turniejach w całej 
Polsce. Turniej drużynowy 
w Polskiej Lidze Husarskiej 
zdobyła Husaria Podlaska. 

P r ze z  c a ł y  d z i e ń  m oż-
na było także odwiedzać 
stoiska partnerów i spon-
sorów wydarzenia .  Był y 
tak że s to i ska handlowe 
z w yrobami drewniany-

mi, białą bronią, patriotyczny-
mi koszulkami oraz z wyrobami 
piekarniczymi i cukierniczymi.  
Nie zapomniano także o dzie-
ciach, dla których przygotowa-
no turniej szermierki i łuczniczy 
z nagrodami.

Kolejny taki piknik historyczny 
odbędzie się w Puł tusku już za 
rok. Organizatorem tego w y-
darzenia był Hotel Zamek Dom 
Polonii w Pułtusku oraz Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska”.

Michał B.
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KINO NIWA ZAPRASZA
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. 

C h a r l i e  w c i ą ż  z a d r ę c z a  s i o s t r ę ,  M a r -
l ę  ( J u l i a  K a m i ń s k a )  o p o w i e ś c i a m i 
o fantastycznej krainie, w której mieszkają ludziki 
Playmobil. Jednak dziewczynka traktuje je wyłącznie 
jako wytwór dziecięcej wyobraźni. Wszystko zmie-
nia się, gdy za sprawą tajemniczego portalu Marla wraz z bratem przenosi się 
do świata zabawek i zostaje przemieniona w figurkę Playmobil. A to nie koniec 
kłopotów! Kiedy podstępny Cesarz Maximus (Grzegorz Hyży) zleca porwanie Char-
liego, Marla rusza chłopcu na ratunek. Aby go ocalić, będzie musiała połączyć siły  
ze zwariowanym kierowcą ciężarówki, Delem (Tomasz Karolak), agentem spe-
cjalnym, Rexem Dasherem (Marcin 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 Pił-
sudski „Ziuk” (Borys Szyc) po brawurowej uciecz-
ce ze szpitala psychiatrycznego ponownie staje  
na czele polskiego podziemia niepodległościowego. 
Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym pod-
daje się namiętności, rozdarty między dwiema ko-
bietami jego życia – żoną (Magdalena Boczarska) 
i kochanką (Maria Dębska). Przez zachowawczych 
członków Polskiej Partii Socjalistycznej uważany 
za terrorystę, Piłsudski wraz z najbliższymi współ-
pracownikami nie cofnie się przed niczym – zamachami na carskich urzędni-
ków 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 najważniejsze momenty ze swojej 
przeszłości. Wraca do dzieciństwa, gdy wraz z rodzi-
cami w poszukiwaniu dobrobytu przenieśli się do małego miasteczka. Przywołu-
je obrazy swojej pierwszej namiętności, pierwszej wielkiej miłości i bólu rozstania. 
Wspomina spotkanie z kinem, które na lata stało się sensem jego życia. Powracając 
do najintensywniejszych 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?

27-29 września GODZ. 15:00 2D

2-3 października GODZ. 15:00 2D

Wyprawa Magellana
Animacja, Przygodowy, Hiszpania; Czas trwania 1 godz. 

30 min. 

Flota pięciu potężnych okrętów opuszcza Sewillę 
w 1519 roku pod dowództwem odważnego podróżni-
ka – Ferdynanda Magellana wraz z jego załogą liczącą 
ponad 200 marynarzy.

Baran 21.03-20.04
Po chwilowym spadku sił odzyskasz 
energię i będziesz czuł się wyśmienicie. 
Z zapałem zabierzesz się za nadrabianie 
zaległości w pracy zawodowej i w domu. 
Znajdziesz teraz czas na swoje hobby.

Byk 21.04-20.05
Staniesz się bardziej wymagający zarówno 
od siebie, jak i od innych. Odważne decy-
zje w pracy przyniosą Ci uznanie, ktoś Cię 
doceni i pochwali. Przypadkowe spotka-
nie może być początkiem romansu.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz teraz wyjątkowo ostrożny i prze-
widujący. Dzięki temu unikniesz przykro-
ści ze strony złośliwych osób. Szef doceni 
Twoją pracowitość i zacznie Cię chwalić 
publicznie. Zadbaj o kondycję.

Rak 22.06-22.07
Pamiętaj, że nie musisz być ciągle na 
każde skinienie znajomych czy rodziny. 
W pracy będziesz waleczny i energiczny, 
ale mierz siły na zamiary. Zajmij się wresz-
cie sobą i swoimi własnymi finansami. 

Lew 23.07-23.08
Doceń umiejętności współpracowników 
i zacznij je wykorzystywać, zamiast za nich 
pracować. Uda Ci się odsapnąć. Wykorzy-
staj swoje sprawdzone znajomości, snuj 
plany i działaj.

Panna 24.08-22.09
Nie wstydź się pochwalić swoimi pomysła-
mi i sukcesami. Możesz zdobyć dodatkową 
gotówkę i uczestniczyć w różnych cieka-
wych wyjazdach. Twoje życie towarzyskie 
rozkwitnie.

Waga 23.09-23.10
Przed Tobą dobre dni. Będziesz bardziej 
niż zwykle przebojowy i pewny siebie. Fir-
mowa impreza integracyjna udowodni, że 
jesteś najlepszy w wymyślaniu atrakcji to-
warzyskich. Zdrowie będzie Ci dopisywać.

Skorpion 24.10-22.11
W pracy będzie spokojniej, w końcu nikt 
nie będzie Cię irytować. Możesz teraz tro-
chę zwolnić tempo życia. Przestań być tak 
bardzo samodzielny, zacznij dostrzegać 
pomoc i dobrą radę, jaką oferują Ci inni. 

Strzelec 23.11-21.12
Otrzymasz wiele nowych zawodowych 
propozycji, a także pojawią się okazje 
do różnych wyjazdów i szkoleń. Znajdź 
jednak czas, aby odpocząć i spotkać się 
z przyjaciółmi. Realizuj swoje marzenia. 

Koziorożec 22.12-20.01
Uwierz w siebie, a zobaczysz, że sprawy 
zaczną zmierzać w dobrym kierunku. 
Możesz liczyć na dobre wiadomości od 
znajomych, nie tylko poprawią Ci humor, 
ale dodadzą życiowej energii.

Wodnik 21.01-19.02
Zrób bilans swoich zysków i strat, a zo-
baczysz, jak wiele udało Ci się osiągnąć 
dzięki własnej pracy. Doceń to, co już 
masz i przestań się wszystkim aż tak 
przejmować. Pilnuj swoich spraw.

Ryby 20.02-20.03
Ktoś może podebrać Ci kilka wyjątkowych 
pomysłów lub przypisać sobie Twoje osią-
gnięcia. Zabierz się za zarabianie pieniędzy, 
bo będziesz miał wyczucie tego, co się 
opłaci. Dobry czas na zmianę pracy.

HOROSKOP
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DROBNE

Sprzedam działki, Kosewo. Tel. 602 
665 006.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

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.

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

Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781 
948 220.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

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

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

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

Sprzedam dom 240 m2 wykończony 
w Nasielsku na osiedlu Krupka działka 
720 m2. Tel. 571 375 329.

Sprzedam 2 tunele foliowe na osiedlu 
Krupki. Tel. 505 783 819.

Kupię przyczepę rolniczą wywrotkę. 
Tel. 513 746 492.

Usługi hydrauliczne – pełen zakres, 
montaż kotłów gazowych. Tel. 660 
110 276.

Instalacje gazowe od projektu do re-
alizacji. Tel. 603 932 765

Sprzedam 11 ha ziemi we wsi Nowa 
Wrona. Tel. 697 818 507.

Kawalerka do wynajęcia. Nasielsk (os. 
Warszawska). Tel. 604 654 312.

Automatyka do bram i domofony.  
Tel. 602 274 787.

Sprzedam działkę uzbrojoną,  
ul. Młynarska. Tel. 695 119 982.

Sprzedam lub wynajmę budynek 
pod działalność z częścią mieszkalną 
przy drodze powiatowej k. Nasielska.  
Tel. 695 119 982.

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

16.09.–22.09.2019 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.,
23.09.–6.10.2019 r. Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,

7.10.–13.10.2019 r. Apteka, ul. Młynarska 3, Nasielsk,
14.10.–20.10.2019 r. Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,

21.10.–27.10.2019 r. Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,
Uchwała nr XLV/303/2018

Rady Powiatu Nowodworskiego 
z dnia 15 listopada 2018 r. 

SZLACHETNA PACZKA - NASIELSK

Dołącz do nas! 
Już teraz rusza kolejna edycja „Szlachetnej Paczki” w Nasielsku. Ak-
cja skupia wolontariuszy i ludzi o dobrym sercu. Do „Szlachetnej Pacz-
ki” włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej 
z niezależnych od siebie przyczyn. Są to rodziny dotknięte biedą, chorobą, 
zmagające się z trudnościami. 

W ubiegłym roku udało się pomóc blisko 20 rodzinom. Udało się to dzię-
ki wysiłkowi wielu osób, pracy wolontariuszy, ale też dzięki darczyńcom, 
którzy przygotowali wspaniałe paczki dla nasielskich rodzin. 

W tym roku i Ty możesz pomóc! To już ostatni moment, by zostać wo-
lontariuszem „Szlachetnej Paczki”. Dołącz do wolontariuszy z Nasielska 
i przyczyń się do stworzenia naszego niepowtarzalnego rejonu, czyli lo-
kalnego „oddziału” Szlachetnej Paczki. Jeśli masz ochotę pomóc zapisz się 
poprzez stronę www.superw.pl lub skontaktuj z liderem Mają Mierzejewską 
(+48795-769-949)

Maja Mierzejewska
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DO ADOPCJI 

Szczeniaki czekają na dom
Będą małe lub średnie. Wesołe, przyjazne, zaszczepione. Obowiązuje 
procedura adopcyjna. Tel. kontaktowy 735 084 106 lub 570 512 956.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NA-
SIELSK

Pies i dziecko
Pamiętaj, że w kontaktach z psami dzieci robią wszystko, czego psy nie 
lubią. Dlatego NAJLEPSZY PIES DO DZIECKA TO WYCHOWANY PIES. 
Zanim w domu pojawi się mały człowiek, przygotuj swojego psa do tego 
wydarzenia i pamiętaj o kilku kwestiach.

Spacer. Naucz Psa spokoju przy ubieraniu i wychodzeniu z domu, po-
prawnego chodzenia na smyczy i bez smyczy, odpowiednich reakcji  
na inne psy i ludzi, skutecznego przywołania przydatne komendy: „siad”, 
„zostań”, „równaj”, „do mnie”.

Karmienie. Naucz Psa spokojnego zachowania przy misce, smakołykach, 
gryzakach, ważne jest również nauczenie psa poprawnego zachowania  
w kuchni, przy stole, gdzie jedzą ludzie oraz niedopuszczania się kradzieży 
jedzenia ludzkiego (kukurydziana chrupka czy jabłuszko w rękach dziecka 
są łatwym łupem), naucz swojego psa, żeby nie bronił miski z jedzeniem  
przydatna komenda: „zostaw”.

Szkolenie zabawa. Naucz psa: oddawania zabawek, kontroli emocji pod-
czas zabawy (dobrze jest wyeliminować skakanie i podgryzanie), prostych 
sztuczek jak np. „łapa”, „daj głos”, „poproś”, przydatna komenda: „oddaj”. 

Narodziny dziecka. Przepracuj jak najwięcej codziennych problemów 
przed pierwszym spotkaniem (daj psu do powąchania ubranka ze szpitala, 
zafunduj psu długi spacer w dniu powrotu mamy i dziecka ze szpitala, naj-
pierw daj psu przywitać się z panią, później pozwól powąchać dziecko – 
jeśli pies bardzo się ekscytuje i nie jesteś pewien/pewna jego reakcji, włóż 
dziecko do łóżeczka i pozwól psu wąchać przez szczebelki).

Adopcja psa do domu z dziećmi. Wybierz się na kilka spacerów przeda-
dopcyjnych z psem i jego obecnym opiekunem/wolontariuszem, nie za-
pomnij o zabraniu dzieci, zadawaj jak najwięcej pytań o zachowanie psa  
na spacerze/podczas karmienia/zabawy/szkolenia, przez pierwsze tygo-
dnie adaptacyjne nie zostawiaj dzieci samych z psem, bez względu na ich 
wiek (obie strony muszą się najpierw dobrze poznać, żeby sobie zaufać).

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu

Z MIASTA

Nowe 
Paczkomaty
Jak się okazuje zainteresowanie nasielszczan usługami kurierskimi firmy 
InPost jest bardzo duże. Coraz więcej osób decyduje się na odbiór pacz-
ki z punktu 24h. Na terenie naszej gminy zlokalizowane były do tej pory 
dwa paczkomaty – przy dworcu PKP Nasielsk (Mogowo, Srebrna 1) oraz 
przy ul. Warszawskiej 60 c w Nasielsku obok stacji diagnostycznej Auto-
-Max. Od niedawna w naszym mieście nowe paczkomaty pojawiły się na 
ul. Przemysłowej 8, za stacją paliw Wasbruk (ul. Płońska) oraz w pobliżu 
Centrum Handlowego „Guliwer” przy ulicy Tylnej. 

E.G.

INFORMACJA MOPS

Grupy 

samopomocowe

Tworzymy dwie grupy samo-

pomocowe, które działać będą 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

w Nasielsku: grupę wsparcia dla 

rodziców dzieci niepełnospraw-

nych oraz klub Amazonek.

Warunkiem ich powstania jest 

zebranie co najmniej 6 osób  

do każdej z grup.  

Wszystkich zainteresowanych 

prosimy o kontakt z Moniką 

Nojbert, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nasielsku – tel. 604 171 105.

Zapraszamy!
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Campeon.pl Klasa okręgowa 2019/2020,  
grupa: Ciechanów-Ostrołęka

Brydż
Wyniki turnieju „osiemnastego”, 13.09.2019 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    78 pkt (61,90%)
2. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   69 pkt (54,79%)
3. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek     67 pkt (53,17%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra    65 pkt (51,59%)
5. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   64 pkt (50,79%)
6. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski    56 pkt (44,44%)
7. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   54 pkt (42,86%)
8. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski   51 pkt (40,48%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1-3. Waldemar Gnatkowski     98 pkt
  Piotr Kowalski      98 pkt
 Grzegorz Nowiński     98 pkt
4-5. Janusz Muzal      91 pkt
 Janusz Wydra      91 pkt
6. Krzysztof Michnowski     79 pkt
7.  Krzysztof Morawiecki     72 pkt
8.  Kazimierz Kowalski     71 pkt
9. Zbigniew Michalski     69 pkt
10-11. Józef Dobrowolski      65 pkt
 Robert Truszkowski     65 pkt
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 

PK

R E K L A M A
źródło www.90minut.pl

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

1.  Wkra Bieżuń 6 15 5 0 1 17-9

2.  Mławianka Mława 6 14 4 2 0 26-9

3.  Narew 1962 Ostrołęka 6 14 4 2 0 17-11

4.  Kryształ Glinojeck 6 13 4 1 1 22-6

5.  KS CK Troszyn 6 13 4 1 1 12-5

6.  Żbik Nasielsk 6 11 3 2 1 11-8

7.  Korona Szydłowo 6 10 3 1 2 13-8

8.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 6 10 3 1 2 10-7

9.  GKS Pokrzywnica 6 7 2 1 3 13-19

10.  Iskra Krasne 6 6 2 0 4 15-19

11.  PAF Płońsk 6 6 2 0 4 8-8

12.  MKS Ciechanów 6 6 2 0 4 7-9

13.  Mazowsze Jednorożec 6 6 2 0 4 8-27

14.  Tęcza Ojrzeń 6 6 2 0 4 8-14

15.  Sona Nowe Miasto 6 1 0 1 5 4-17

16.  GKS Strzegowo 6 0 0 0 6 4-19

PIŁKA NOŻNA

Pierwsze punkty 
Wkry Cieksyn
Kolejne dwa mecze ma za sobą Wkra Cieksyn, która gra w B klasie w gru-
pie ciechanowskiej. Jak dotąd rozegrano tam trzy kolejki. W niedzielę,  
8 września br., zawodnicy Wkry Cieksyn rozegrali swój pierwszy wyjaz-
dowy mecz z Żakiem Szreńsk. Było to owocne spotkanie, bo drużyna 
przywiozła ze sobą trzy punkty. Mecz zakończył się wynikiem 1:0, a zwy-
cięskiego gola zdobył Robert Sagan. Natomiast w sobotę, 14 września, na 
własnym boisku Wkra gościła zawodników z Olimpu Ciechanów i niestety 
tym razem to goście okazali się być lepszymi. Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 3:1 dla drużyny z Ciechanowa. Honorowego gola dla drużyny 
Wkry zdobył Łukasz Gortat. 

W najbliższą niedzielę, 22 września, o godz. 16:00 Wkra Cieksyn podej-
mie gości z Jutrzenki Unieck, a w piątej kolejce w ostatni weekend września 
wyjedzie na mecz do Baboszewa zagrać z tamtejszymi Orlętami.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

NA SPORTOWO

I Turniej Piłki Nożnej 
,,Strażacy i Przyjaciele”
Relacja z Turnieju Piłki Nożnej objętego patronatem honorowym Bur-
mistrza Nasielska, przygotowana przez OSP Psucin:

W Psucinie rozegrano I Turniej Piłki Nożnej ,,Strażacy i Przyjaciele” o Pu-
char Burmistrza Nasielska organizowany przez OSP Psucin.

W turnieju, pomimo deszczowej pogody, wystartowało siedem zespo-
łów. Turniej rozgrywano systemem ligowym. Mecze stały na naprawdę 
wysokim poziomie. Triumfatorem okazała się drużyna ,,Grzmot Psucin”, 
która ostatecznie wyprzedziła drużyny z Krzyczek oraz OSP Pomiechó-
wek.

Tabela końcowa turnieju:
1. Grzmot Psucin,
2. Krzyczki,
3. OSP Pomiechówek,
4. OSP Psucin,
5. OSP Nowy Dwór Maz.,
6. OSP Jackowo,
7. OSP Nasielsk.

Puchar fair play za wzorową postawę na boisku, a także poza nim otrzy-
mali piłkarze OSP Nowy Dwór Maz. Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju wybrano Pawła Gąsiorowskiego z drużyny Krzyczki, zaś najlepszym 
bramkarzem jednogłośnie wybrano golkipera Grzmotu Psucin Adriana 
Cychowskiego.

Mamy nadzieję, że turniej ten wpisze się do corocznego kalendarza im-
prez organizowanych przez naszą miejscowość i z roku na rok będzie 
on cieszyć się coraz większym zainteresowaniem drużyn oraz kibiców.

Zarząd OSP Psucin pragnie podziękować za pomoc w organizacji turnieju 
Burmistrzowi Nasielska Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu oraz właścicie-
lom sklepu ,,Guliwer” w Nasielsku.

Wygrana z Ojrzeniem,  
przegrana z Mławą
Seniorska drużyna Żbika 
Nasielsk po raz kolejny dała 
zwycięski popis na własnym 
boisku. Spotkanie rozegrane 
w sobotę, 7 września br., na 
stadionie przy Dębowej za-
kończyło się wynikiem 2:0. 
Na prowadzenie naszą dru-
żynę wyprowadził Mate-
usz Bramowicz pod koniec 
pierwszej połowy. Okazji do 
strzelenia bramki było znacz-
nie więcej, lecz piłka trafiała 
na ogół w słupek lub obok 
bramki.

Druga połowa meczu była 
już trudniejsza. Dawało się 
odczuć mobilizację gości z Ojrzenia. 
W dodatku grę zaczął utrudniać pa-
dający deszcz. Mimo wszystko nasz 
bramkarz nie tracił koncentracji i nie 
przepuścił strzałów tęczowej druży-
ny. Swojego debiutanckiego gola dla 
Żbika, na kilka minut przed ostatnim 
gwizdkiem sędziego, zdobył Michał 
Ernest. Ustalił tym samym ostatecz-
ny wynik meczu na 2:0, dzięki cze-
mu kolejne 3 punkty trafiły na konto 
Żbika Nasielsk.

W tym spotkaniu posypały się też 
żółte kartki – być może to zbieg 
okoliczności, ale wszystkie podczas 
padającego deszczu. Jedną otrzymał 
zawodnik Tęczy Ojrzeń, kolejne już 
tylko nasi zawodnicy – Rafał Załoga, 
Filip Adamski i Igor Kaczorek.

Mecz rozegrany 14 września przez 
Żbika z Mławianką Mława na mław-
skim stadionie przy Kopernika był 
wyzwaniem. Drużyna, która przez 
wiele lat była w IV lidze, to dość 
mocny gracz, który po 5 kolejkach 
zajmował drugą pozycję w tabeli. 

Mimo to pierwsza połowa zdecy-
dowanie należała do zawodników 
ze Żbika. Kibice gospodarzy byli 
świadkami bardzo ofensywnej gry 
zawodników z Nasielska. W tym 
meczu pierwsza bramka należała 
do Michała Ernesta w 22. minucie. 
Trzy minuty później wynik podbił 
Mateusz Bramowicz, ustalając wynik 
pierwszej połowy na 2:0. Szans na 
zdobycie goli i podwyższenie wy-
niku było jeszcze więcej, jednak nasi 
zawodnicy nie byli w stanie przebić 
dobrej obrony bramkarza Mławianki. 

Zawodnicy gospodarzy „obudzi-
li się” dopiero w drugiej połowie. 
Wpływ na to miały zapewne też 
zmiany i wpuszczenie na boisko no-
wych zawodników.

Już w 51. minucie meczu strzałem 
z tak zwanej główki gola po rzucie 
wolnym zdobył Arkadiusz Koprucki. 
Niecałe 15 minut później wyrównu-
jącą bramkę zdobył Dominik Lema-
nek po rzucie rożnym. W między 
czasie sędzia zdążył pokazać trzy 
żółte kartki – dwie zawodnikom 
Mławianki, a jedną Kamilowi Toma-
szyńskiemu z naszej drużyny.

Ostatnie 30 minut meczu było 
emocjonującą grą o zdobycie roz-
strzygającego o zwycięstwie gola. 
Sędzia pokazał kolejne żółte kart-

ki. Tym razem Rafałowi Załodze ze 
Żbika, później Tomaszowi Jaroszew-
skiemu z Mławianki i ostatnią Micha-
łowi Ernestowi. Kiedy zdawało się, 
że spotkanie zakończy się remisem 
i drużyny podzielą się punktami, 
okazję do zdobycia bramki wyko-
rzystał ponownie Dominik Lema-
nek, który otrzymał piłkę będąc 
w polu karnym. Ostatecznie Mła-
wianka wygrała ze Żbikiem 3:2.

Dwa kolejne mecze czekają nas ze 
znanymi nam dobrze drużynami 
z ciechanowsko-ostrołęckiej ligi 
okręgowej. W siódmej kolejce na 
własnym stadionie Żbik Nasielsk ro-
zegra 21 września o godzinie 15:00 
z Iskrą Krasne, a ósmą na wyjeździe 
w sąsiednim Nowym Mieście z tam-
tejszą Soną. 

Michał B.


