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WYBORY PARLAMENTARNE 2019 

Większość wyborców  
wybrała KW PiS

W niedzielę, 13 października br., odbyły się wybory parlamentarne, w których udział wzięło aż 61,74% upraw-
nionych do głosowania.

W wyniku głosowania wybrano 100 senatorów spośród 278 kandydatów oraz 460 posłów spośród 5111 kandyda-
tów. W ogólnopolskich wynikach największe poparcie otrzymał KW Prawo i Sprawiedliwości. 

W wyborach do Sejmu na KW PiS głosowało 43,59% uprawnionych do głosowania. W skali ogólnopolskiej KW PiS 
zdobył 235 mandatów, KW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni – 134, KW SLD – 49, KW PSL – 30, KW Konfede-
racja Wolność i Niepodległość – 11 oraz KW Mniejszość Niemiecka – 1 mandat.

Natomiast w wyborach do Senatu KW PiS zdobyło 48 mandatów, KW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni – 43 
mandaty, KW PSL – 3, KW SLD – 2, KWW Lidia Staroń – 1, KWW Krzysztof Kwiatkowski – 1, KWW Wadim Tyszkie-
wicz – 1, KWW Demokracja Obywatelska – 1. 

Frekwencja w wojewódzkie mazowieckim wyniosła aż 69,46%. W powiecie nowodworskim 
głosowało 61,78% uprawnionych, natomiast w gminie Nasielsk 56,88%. 
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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

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 POWIATU

Szanowni Państwo,
od tego miesiąca funkcjonuje całodobowa Telefoniczna Informacja Pa-
cjenta. Przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, konsultanci TIP udzielają in-
formacji np. o tym, gdzie najszybciej i najbliżej znaleźć pomoc medyczną  
w nagłych sytuacjach (w tym o nietypowych porach tj. noc lub dzień wol-
ny od pracy), jakie prawa przysługują osobom ubezpieczonym lub jak 
zgłosić naruszenie praw pacjenta. 

Poza całodobowym dostępem do infolinii, pacjenci mają możliwość 
konsultacji w formie video-czatu lub za pomocą języka migowego. Przez 
całą dobę do dyspozycji będzie ok. 60 konsultantów. 

NUMER TELEFONICZNEJ  
INFORMACJI PACJENTA:  

800 190 590

Z UM

Trwają konsultacje 
We wtorek, 8 października br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rewi-
talizacji skweru przy ul. Rynek. Obecny na spotkaniu projektant Jarosław 
Gromadka z biura OUTIN Architektura wysłuchał uwag obecnych na spo-
tkaniu mieszkańców ustosunkowując się do zgłaszanych pomysłów. Poin-
formował również, że pod uwagę będzie brał przede wszystkim koncepcje 
składane na piśmie, próbując pogodzić ze sobą często skrajnie różniące 
się stanowiska.

Przypominamy, że jeśli ktoś nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu, 
ma możliwość wysyłania pytań i uwag za pośrednictwem e-maila: um@
nasielsk.pl.

Kolejne spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim 
w środę, 30 października br., o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy do wzięcia udziału i zgłaszania swoich pomysłów do 
projektu.

za: www.nasielsk.pl

Podziękowanie po wyborach  
do Sejmu RP i do Senatu RP

W imieniu Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz 
swoim własnym jako osoby zajmującej się na poziomie Gminy orga-
nizacją akcji wyborczej, składam serdeczne podziękowania wszyst-
kim osobom, których praca i zaangażowanie miały wpływ na sprawne 
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 października 
2019 roku.

Poniższa kolejność nie oznacza hierarchii ważności – każda z osób czy 
instytucji stanowi bardzo istotny i niezbędny element w całym procesie 
przygotowania oraz przebiegu każdej kolejnej akcji wyborczej, dlatego 
dziękuję wszystkim z równą mocą. Bardzo dziękuję za dobrą i owocną 
współpracę:

• Przewodniczącym, Zastępcom Przewodniczących i Członkom Obwo-
dowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Nasielsk,

• operatorom obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wybor-
czych,

• gospodarzom obiektów oraz dyrekcjom i pracownikom jednostek,  
w których znajdują się lokale Obwodowych Komisji Wyborczych,

• Dyrektorowi i pracownikom Zarządu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku,

• Komendantowi i funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nasielsku,

• pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku zaangażowanym przed 
dniem wyborów oraz w dniu głosowania, pełniącym dyżur w Urzę-
dzie, szczególnie Wydziałowi Spraw Obywatelskich.

Dziękuję wszystkim, których tu nie wymieniłem – nie złośliwie, lecz  
z zapomnienia.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do osób najbliżej współpra-
cujących ze mną przy organizacji wyborów, których wkład pracy jest 
nieoceniony i na których mogłem i mogę zawsze liczyć:

• Pani Katarzynie Osińskiej – Urzędnikowi Wyborczemu Gminy 
Nasielsk,

• Pani Katarzynie Bagińskiej – pełniącej wraz ze mną funkcję Pełno-
mocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II,

• Panu Radosławowi Romanowskiemu – Koordynatorowi Gminnemu 
ds. Informatyki.

Wybory parlamentarne przeszły już do historii. Kolejne wybory – Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej – już w przyszłym roku. Dziękując za 
to, co było, liczę na dalszą owocną współpracę.

     Z poważaniem
     Marek Maluchnik
     Sekretarz Nasielska
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Większość wyborców wybrała KW PiS

Z UM

Utrudnienia w ruchu
W dniu 1 listopada 2019 r. w Nasielsku w godz. 6.00 - 15.00 wyłączone zostaną z ruchu pojazdów następujące 
ulice: Cmentarna, Folwark oraz Żwirki i Wigury. W załączeniu schemat zamknięcia ulic i lokalizacji parkingów. 
Za utrudnienia przepraszamy.

Z POWIATU

Znowu wahadło
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w związku z remontem mostu „Pancera” wraz  
z estakadami w ciągu DK85 przez rzekę Narew w Modlinie ponownie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. 
Jak podaje Małgorzata Tarnowska, główny specjalista ds. Komunikacji GDDKiA, ograniczenie w ruchu będzie 
obowiązywało od 17 do 20 października br., a następnie od 4 do 21 listopada br. Ma to być już ostatni etap prac 
związanych z remontem mostu.

Przypominamy, że prace wykonuje firma WPM Mosty z Warszawy, za ok. 3.2 mln zł. Oficjalny termin zakończe-
nia robót upływa w listopadzie 2019 r. W ramach robót wykonywane są następujące zadania: naprawa przęseł, 
podpór estakad, dylatacji, izolacji płyty pomostu, odwodnienia, zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
betonowej i chodników oraz wykonanie oznakowań poziomych.

E.G.

W niedzielę, 13 października br., 
odbyły się wybory parlamentar-
ne, w których udział wzięło aż 
61,74% uprawnionych do głoso-
wania.

W w yniku g łosowania w ybra-
n o  1 0 0  s e n a t o r ó w  s p o ś r ó d 
278 kandydatów oraz 460 po-
słów spośród 5111 kandydatów. 
W ogólnopolskich wynikach naj-
większe poparcie otrzymał KW 
Prawo i Sprawiedliwości. 

W wyborach do Sejmu na KW PiS 
głosowało 43,59% uprawnionych 
do głosowania. W skali ogólno-
polskiej KW PiS zdobył 235 man-
datów, KW Koalicja Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni – 134, KW SLD 
– 49, KW PSL – 30, KW Konfede-
racja Wolność i Niepodległość – 
11 oraz KW Mniejszość Niemiecka 
– 1 mandat.

Natomiast w wyborach do Se-
natu KW PiS zdobyło 48 man-
datów, KW Koalicja Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni – 43 mandaty, 
KW PSL – 3, KW SLD – 2, KWW 
Lidia Staroń – 1, KWW Krzysztof 
Kwiatkowski – 1, KWW Wadim 
Tyszkiewicz – 1, KWW Demokra-
cja Obywatelska – 1. 

Frekwencja w wojewódzkie ma-
zowieckim wyniosła aż 69,46% 
uprawnionych do głosowania. 
W powiecie nowodworskim wy-
niosła ona 61,78% ,  natomiast 
w gminie Nasielsk 56,88%. 

W wyborach do Sejmu w okręgu 
wyborczym nr 20 obejmującym 
powiaty: grodziski, legionowski, 
nowodworski, otwocki, piase-
czyński, pruszkowski, warszawski 
zachodni, wołomiński poszcze-
gólne Komitety Wyborcze osią-
gnęły następujące wyniki:

KW PiS – 244 823 głosy (40,89%) 
i 6 mandatów; KW Koalicja Oby-
wate l ska  –  171  286 (28,61%) 
i 4 mandaty, KW SLD – 78 348 
(13,09%) i 1 mandat, KW PSL – 
51 484 (8,60%) i 1 mandat; KW 
Konfederacja, Wolność i  Nie-
podległość – 39 675 (6,63%), KW 
Wyborców Koalicja Bezpartyjni 
Samorządowcy – 13111 (2,19%).

W  p ow i e c i e  n owo d wo r s k i m 
w ynik i  na 4 komitety w ybor-
cze, których kandydaci znajdą 
się w Sejmie wyglądały następu-
jąco: KW PiS – 17.142 (45,14%), 
K W  Ko a l i c j a  O b y wa te l s k a  – 

8 394 (22,10%), KW SLD – 4893 
(12,88%), KW PSL – 4725 (12,44%). 
Natomiast w naszej gminie ko-
mitety te osiągnęły wyniki: KW 
PiS – 4 816 (55,22%), KW Koali-
cja Obywatelska – 1 116 (12,80%), 
KW SLD – 655 (7,51%), KW PSL –  
1 581 (18,13%).

Mandat y p os łów na S ej m RP 
z okręgu wyborczego nr 20 zdo-
było 12 osób z czterech Komite-
tów Wyborczych. 

KW PiS reprezentować będą: 
Mariusz Błaszczak, który w sumie 
zdobył 135 189 głosów (22,58%), 
z  c ze go w na sz ym p owie c ie 
10 473 głosy (27,58%), zaś w gmi-
nie Nasielsk 2 973 głosy (34,09%);

Anita Czerwińska  – w sumie 
22 911 głosów (3,83%), w tym 
w naszym powiecie 2590 gło-
sów (6,82%), a w gminie Nasielsk 
- 869 głosów (9,96 %);

Zdzisław Tadeusz Sipiera – w su-
mie 8131 (1,36%), w tym w powie-
cie nowodworskim – 117 (0,31%), 
a w gminie Nasielsk - 125 (1,43%);

P i o t r  M i c h a ł  U ś c i ń s k i  – 
w sumie 13 665 głosów (2,28%), 
w tym w naszym powiecie – 246 
(0,65%), a w gminie Nasielsk – 125 
(1,43%);

Dariusz Olszewski  – w sumie 
7454 (1,24%), w tym w naszym  
powiecie – 377 (0,995), a w gmi-
nie Nasielsk – 97 (1,10%);

Dominika Małgorzata Choro-
sińska – w sumie 9596 (1,60%), 
w tym w powiecie nowodwor-
skim – 566 głosy (1,49%), a w na-
szej gminie – 118 (1,35%).

KW Koalicja Obywatelska repre-
zentować będą:
Jan Stanisław Grabiec – ogółem 

64 255 (10,73%), w tym w powie-
cie 3 689 (9,71%), a w naszej gmi-
nie – 648 (7,43%);

Paweł Ksawery Zalewski – ogó-
łem 12 248 (2,05%), w powiecie 
nowodworskim – 428 (1,13%), 
w gminie – 78 (0,89%);

Kinga Magdalena Gajewska  – 
w sumie 35 912 (6,00%), w po-
wiecie – 1509 (3,97%), w naszej 
gminie – 162 (1,86%);

Maciej Grzegorz Lasek – w su-
mie 15805 (2,64%), w powiecie – 
383 (1,01%), w naszej gminie – 28 
(0,32%).

Z KW SLD do Sejmu wszedł An-
drzej Tadeusz Rozenek , który 
ogółem zdobył 38 495 głosów 
(6,43%), w tym w powiecie no-
wodworskim – 2 109 (5,55%), zaś 
w naszej gminie – 294 (3,37%).

Natomiast  z  KW PSL  mandat 
zdobyła Bożena Jadwiga Żela-
zowska , na którą w sumie gło-
sowało 8 665 wyborców (1,45%), 
w powiecie nowodworskim – 
340 (0,90%), a w naszej gminie 
84 (0,96%).

Mieszkanka naszej gminy, Magdalena 
Biernacka, startująca z KW PSL zdo-

była w sumie 3 227 głosów (0,54%), 
w tym w powiecie nowodworskim 
– 1768 głosów (4,66%), zaś w naszej 
gminie 1219 głosów (13,98%).

W wyborach do Senatu miesz-
kańcy naszej gminy głosowa-
li w okręgu wyborczym nr 40, 
który obejmuje powiaty: nowo-
dworski, legionowski, warszaw-
ski zachodni i wołomiński. Swój 
głos wyborcy mogli oddać na 
jednego z dwóch kandydatów: 
Jana Krzysztofa Żaryna (KW PiS) 
lub Jolantę Hibner (KW Koalicja 
Obywatelska). Kandydat KW PiS 

otrzymał w sumie 137 674 gło-
sy (48,48%), w tym w naszym 
powiecie – 18 647 (50,17%), zaś 
w naszej gminie – 5 199 (60,72%). 
Większą l iczbę głosów i man-
dat senatora zdobyła kandydatka 
KW Koalicji Obywatelskiej, która 
uzyskała ogółem 146 318 gło-
sów (51,52%), w naszym powiecie 
– 185 19 (49,83%), zaś w gminie 
Nasielsk – 3 363 głosy (39,28%).

Najbliższe wybory, które odbę-
dą się w maju 2020 r. to wybory 
Prezydenta RP.

(red.) za: www.wybory.gov.pl 
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fot. OSP Nasielsk

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP
4 października po godz.7.30 do 
KP PSP w Nowym Dworze Maz. 
wpłynęła informacja o wypadku 
w Psucinie z udziałem jednego 
pojazdu osobowego. Na miejscu 
miała znajdować się jedna ran-
na osoba. Po przyjeździe jedno-
stek straży na miejsce zdarzenia 
okazało się, że kierowca Skody 
Octavia uderzył w drzewo. Męż-
czyzna nie potrzebował pomocy 
medycznej. Na miejscu były jed-
nostki JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki i Wojskowa Straż Pożarna.

5 października w Chrcynnie ok. 
godz. 10.00 pojazd osobowy 
uderzył w drzewo. Poszkodo-
wana był jedna osoba - kierow-
ca, który miał liczne potłuczenia. 
Został przetransportowany do 
szpitala w Płońsku. Jak informuje 
mł. bryg. mgr Tomasz Wołoszyn, 
oficer prasowy, Komendanta Po-
wiatowego PSP, w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim w akcji wzięły 
udział: OSP Nasielsk, OSP Nuna 
oraz JRG Nowy Dwór Mazowiec-
ki i Wojskowa Straż Pożarna.

6 października o godz. 2 .00 
w Czajkach doszło do poża-
ru komórki lokatorskiej 15m2 
w budynku wielorodzinnym. 
Komórka składała się z trzech 
pomieszczeń. W zdarzeniu nikt 
nie ucierpiał. Akcja gaśnicza trwa-
ła ok.1,5 h. Jednostki, które brały 
udział w akcji to: 2xOSP Nasielsk, 
2x OSP Cieksyn oraz OSP Jacko-
wo.

7 października w Nowych Pie-
ścirogach ok. 16.30 zgłoszo-
no gniazdo os znajdujące się 
na balkonie w budynku wielo-
rodzinnym. Na miejscu działa-
ła jednostka OSP Nasielsk, która 
usunęła gniazdo owadów. 

11 października o godz. 19.00 
w Młodzianowie doszło do po-
żaru sadzy w kominie. Straża-
cy przystąpili do standardowych 
działań tj. ugaszenia pożaru, wy-
czyszczenia komina. Na miejscu 
pracowały jednostki: OSP Psucin 
i OSP Nuna.

16 października przy ul. Koziej 
miał miejsce pożar naczepy po-
jazdu ciężarowego porzuco-
nego bez tablic rejestracyjnych. 
Pożar ugaszono. Sprawę przeka-
zano policji. Na miejscu pracowa-
ły jednostki: 2xOSP Nasielsk, JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki i Woj-
skowa Straż Pożarna.

Komisariat Policji w Nasielsku został 
powiadomiony o uszkodzeniu po-
jazdu marki Audi A4 w Nasielsku na 
ul. Rynek w dniu 27.09.2019r. po-
przez zarysowanie butelkami i roz-
bicie przedniej szyby. Sprawcom za 
popełnione przestępstwo grozi kara 
do 5 lat pozbawienia wolności 

11.10.2019 r. w Studziankach doszło 
do zdarzenia, w którym ucierpiał 
pieszy. Kierujący samochodem oso-
bowym marki Peugeot 206 miesz-
kaniec powiatu nowodworskiego 
poruszając się w kierunku Bud Sien-
nickich, nie udzielił pierwszeństwa 
przechodzącemu przez jezdnię pie-
szemu, mieszkańcowi powiatu no-
wodworskiego, powodując jego 
upadek. W wyniku zdarzenia pieszy 
został przewieziony do szpitala.

11.10.2019 r. funkcjonariusze KP 
Nasielsk w Winnikach zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego samo-
chodem osobowym marki Citroen C 
5 mieszkańca powiatu nowodwor-
skiego, który kierował pojazdem bę-
dąc w stanie nietrzeźwości 0,45 mg/l 
i 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu 

Z GMINY

Oficjalne 
otwarcie ronda
W środę, 9 października br., odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowa-
nego ronda w Pniewie, gdzie łączą się dwie drogi wojewódzkie (571 Narusze-
wo - Pułtusk i 632 Marki - Płońsk). Wśród gości znaleźli się: przedstawicielka 
Marszałka Województwa Mazowieckiego – Magdalena Biernacka, Zastępca 
Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, władze samorządu 
powiatowego: starosta Krzysztof Kapusta i wicestarosta Paweł Calak, burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski, radni Rady Powiatu Nowodworskiego i radni 
Rady Miejskiej w Nasielsku, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz 
wykonawca ronda - przedstawiciele firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

Przypomnijmy, że inwestycję rozpoczęto w drugiej połowie czerwca, a za-
kończono na początku września br. Przebiegały one sprawnie i szybko, co 
podkreślił burmistrz Bogdan Ruszkowski, dziękując Marszałkowi Województwa 
za tę inwestycję. – Przebudowa tego skrzyżowania jest efektem dobrej współ-
pracy. Budowa ronda przebiegała profesjonalnie i bez wytyczania objazdów 
– mówił burmistrz Nasielska.

O dobrej współpracy z naszą gminą mówił też Zbigniew Ostrowski, przedsta-
wiciel Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zapewnił także, że jak 
tylko otrzyma projekt na budowę trzeciego ronda zostanie ogłoszony prze-

targ na jego realizację. Wyraził także uznanie dla pracowników firmy, która 
realizowała to przedsięwzięcie za szybkie tempo prac.

Natomiast starosta nowodwor-
ski Krzysztof Kapusta zauważył, że 
ronda znacznie poprawiają bezpie-
czeństwo na drogach i pogratulował 
wykonania nowej inwestycji, a Mag-
dalena Biernacka wręczyła na ręce 
burmistrza list od Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Inwestycja zrealizowana została 
za kwotę ponad 1,4 mln zł. Gmina 
Nasielsk sfinansowała dokumenta-
cję projektową ronda oraz budowę 
oświetlenia skrzyżowania za kwotę 
123 tys. zł. Ponadto firma budująca 
rondo przeniosła i podświetliła na-
sielski witacz.

Być może, według założeń mazo-
wieckiego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, w przyszłości 
powstanie stąd obwodnica, którą 
pojedziemy bezpośrednio do uli-
cy Płońskiej. Wszyscy jednak zgod-
nie przyznali, że teraz wyzwaniem 
będzie budowa ronda w centrum 
Nasielska przy stacji paliw Orlen 
(skrzyżowanie ulic Warszawskiej i 
Piłsudskiego)

Michał B.

NASZE DZIECI

Policyjne działania 
profilaktyczne 
Na przełomie września i października br. funkcjonariusze pionu prewen-
cji Komisariatu Policji w Nasielsku, wspierani przez profilaktyka z Ko-

mendy Powiatowej Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim sierż. sztab. Syl-
wię Ochmańską, przeprowadzili w pla-
cówkach oświatowych na terenie gminy 
Nasielsk szereg działań profilaktycznych 
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym wśród najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy. W działaniach 
tych funkcjonariuszy w niektórych pla-
cówkach wspierała „Mróweczka” z PSB 
Mrówka w Nasielsku. Policjanci odwie-
dzili obie Szkoły Podstawowe i Przed-
szkole Samorządowe w Nasielsku, 
Szkołę Podstawową w Popowie Boro-
wym, Szkołę Podstawową w Budach 
Siennickich oraz Przedszkole w Starych 
Pieścirogach. 

Podczas zajęć funkcjonariusze przybli-
żali najmłodszym zasady prawidłowego 
poruszania się po drodze i przejściach dla pieszych, pokazywali policyj-
ne wyposażenie oraz radiowozy, a także przekazywali dostarczone przez 
przedstawicieli PSB Mrówka elementy odblaskowe. Starsze dzieci ze szkół 
podstawowych, tj. nr 2 w Nasielsku i Popowie Borowym, miały natomiast 
okazję sprawdzić prawidłowe wyposażenie swoich rowerów. Działania  
te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i miejmy nadzieję 
w znaczący sposób wpłyną na po-
prawę bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszej gminy. 

RW

Z OSP

Zawody sportowo - 
pożarnicze
W niedzielę, 15 września br., w Twierdzy Modlin odbyły się powiatowe 
zawody sportowo-pożarnicze pod patronatem starosty nowodworskie-

go. Rywalizowało ze sobą 10 drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej z po-
wiatu nowodworskiego. Gminę Nasielsk reprezentowały dwie jednostki: 
OSP Nasielsk i OSP Jackowo. W turnieju III miejsce wywalczyła drużyna 
z Jackowa, na podium znaleźli się: na II miejscu OSP Nowy Dwór Ma-
zowiecki, a I miejsce zdobyli strażacy z OSP Trębki Nowe. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom zawodów!

(red.)

fot. UM Nasielsk
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Gminny Dzień 
Edukacji Narodowej
W budynku Żłobka i Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, gdzie mie-
ści się także siedziba Centrum Usług Wspólnych, w piątek, 11 października 
br., odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

W obchodach udział wzięli przede wszystkim dyrektorzy i nauczyciele 
i pracownicy niepedagogiczni wszystkich gminnych placówek oświato-
wych.

Byli także zaproszeni goście: Bogdan Ruszkowski - burmistrz Nasielska, 
Monika Nojbert - dyrektor MOPS i członek Zarządu Powiatu Nowodwor-
skiego, Jerzy Lubieniecki - przewodniczący nasielskiej Rady Miejskiej oraz 
radni Rady Miejskiej, Stanisław Tyc -  dyrektor Miejsko-Gminnej Biblio-
teki, Marzenna Boczek - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, skarbnik 
Nasielska - Rafał Adamski i Teresa Skrzynecka - prezes Fundacji „Bądźmy 
Razem” oraz liczne grono emerytowanych nauczycieli. 

Gospodarzem spotkania była Hanna Pietrzak, dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych, która podziękowała wszystkim pracownikom pedagogicznym 
i niepedagogicznym placówek oświatowych za ich pracę umożliwiającą 
dzieciom osiągać małe i duże sukcesy. Życzyła im także satysfakcji i suk-
cesów w pracy zawodowej.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Popowie Borowym. Uczniowie w zabawnym, ale i wzruszającym mon-
tażu słowno-muzycznym opowiedzieli, jak ważną rolę odgrywają nauczy-
ciele w życiu młodych ludzi. 

Spotkanie było okazją do wręczenia nagród i wyróżnień przyznanych 
przez burmistrza Nasielska dla dyrektorów szkół i przedszkoli: Katarzyny 
Świderskiej, Iwony Łyczkowskiej i Bożeny Zawadzkiej - Nowak. Burmistrz 
Ruszkowski także podziękował wszystkim nauczycielom za ich pracę. Na-
stępnie dyrektorzy poszczególnych placówek wręczyli nagrody wyróż-
nionym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. 

Michał B. 

Czy czeka nas reforma oświaty?
Gmina Nasielsk rocznie dokła-
da do oświaty średnio 6 – 7 mln 
zł. W roku 2017 dołożyliśmy 
5 986 318,31 zł, w roku 2018 – 
7 378 819,41zł, zaś w roku 2019 
będzie to kwota 9 mln zł. 

Na problem potężnych wydat-
ków, jakie ponosi nasza gmina 
na finansowanie oświaty wielo-
krotnie zwracał radnym uwagę 
Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska. 

Na zlecenie naszego samorządu 
firma Vulcan z Wrocławia, spe-
cjalizująca się w kompleksowej 
komputeryzacji szkolnictwa oraz 
świadczeniu usług doradczych 
dla samorządów w zakresie or-
ganizacji i f inansowania oświaty, 
przygotowała „Diagnozę organiza-
cyjno-finansowa szkół prowadzo-
nych przez gminę Nasielsk”.

Jeden z jej autorów, Jan Zięba, po-
jawił się w piątek, 27 września br. 
w nasielskim magistracie na spo-
tkaniu z radnymi, które dotyczy-
ło kondycji gminnej oświaty. Jego 
organizatorką była Hanna Pietrzak, 
dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych, a poza radnymi uczestniczy-
ły w nim także: Iwona Łyczkowska, 
dyrektor Szkoł y Podstawowej 
w Popowie Borowym oraz Ewa 
Strzelczak, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Budach Siennickich.

 – Można ograniczać wzrost kosz-
tów. Najprościej matematycznie, 
czyli zamknąć którąś ze szkół wiej-
skich, pewnie szkołę w Popowie 
Borowym. W tej chwili zamykanie 
szkoły, którą rozbudowywano, to 
jakiś absurd. Trzeba szukać trochę 
bardziej skomplikowanych roz-
wiązań – powiedział Zięba i dodał 
– Każdy rok braku decyzji, to jest 
zaciąganie długu – komentował 
współautor diagnozy.

Z przedstawionej analizy wynika, że 
w 2018 r. do subwencji oświatowej 
największe środki gmina dokładała 
do: SP nr 1 – 42,2% (1 663 238,79 
zł), SP w Budach Siennickich – 31,7% 
(457 835,08 zł) i SP w Popowie Bo-
rowym 30,6% (300 329,62 zł).

Kwestia l iczebności placówek 
przedstawia się następująco: Szko-
ła Podstawowa w Popowie Boro-
wym liczy obecnie 104 uczniów. 
Dla porównania do SP w Dębin-
kach uczęszcza 145 uczniów, do 
SP w Budach Siennickich – 166, 
do SP w Cieksynie – 267, do Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Nasielsku – 
491, zaś do Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nasielsku – 538 uczniów, do 
SP w Starych Pieścirogach – 300 
uczniów.

Jak się okazało od nowego roku 
szkolnego (2020/2021) istnieje re-
alne zagrożenie, że klasa pierwsza 
w SP w Popowie Borowym nie po-
wstanie.

Jak zauważyła Iwona Łyczkow-
ska, dyrektor tej placówki, oficjal-
nie w obwodzie widnieje pięcioro 
dzieci, które powinny rozpocząć 
swoją edukację w szkole w Po-
powie Borowym. W praktyce tyl-
ko dwoje z tych dzieci chodzi do 
przedszkola w Popowie i tylko ta 
dwójka najprawdopodobniej mia-
łaby chodzić do SP. 

Dyrektor SP w Popowie Borowym 
mówiła o różnych przedsięwzię-
ciach promocyjnych mających 
zainteresować rodziców i dzieci tą 
szkołą. Jednak dyrektor CUW za-
uważyła, że choć promocja jest 
ważna, to obwód jest niewielki i jest 
w nim bardzo mała liczba dzie-
ci. W kolejnych latach także może 
być problem ze stworzeniem tu 
oddziałów. 

Hanna Pietrzak, dyrektor CUW, za-
pewniała, że żadna szkoła nie zosta-
nie zamknięta. Gmina szuka innych 
rozwiązań, które dadzą takie same 
albo podobne oszczędności, jakie 
niosłoby za sobą zamknięcie szko-
ły w Popowie Borowym. W opinii 
J. Zięby kolejną reformę powinna 
przejść oświata w Nasielsku.

Ideą przewodnią diagnozy jest 
stworzenie jednego obwodu dla 
całego Nasielska, a co za tym 
idzie jednej szkoły podstawowej 
funkcjonującej w dwóch budyn-
kach, którą zarządzałby jeden dy-
rektor. Tym sposobem w jednym 
budynku szkolnym znajdowałyby 
się np. kl. 1-4, w drugim zaś były-
by pozostałe roczniki. Dzięki temu 
rodzice nie mogliby wnosić próśb 
i skarg celem przeniesienia swo-
jego dziecka do drugiej miejskiej 
szkoł y, ponieważ dany rocznik 
funkcjonowałby tylko w jednym 
budynku. Ponadto teoretycznie 
dzięki temu zabiegowi można by-
łoby otworzyć mniejszą liczę od-
działów szkolnych. Obecnie klasy 
mogą osiągać maksymalną liczbę 
25 osób. 

Przy skumulowaniu całego rocz-
nika, w opinii współautora opaco-
wania, można tak podzielić dzieci, 
aby powstało mniej klas. Każdy je-
den oddział w przeliczeniu J. Zięby 
na 8 lat, tj. cały okres szkoły pod-
stawowej, to koszt 1 mln zł. 

 – To jest rozwiązanie chyba po-
litycznie najprostsze. W zasadzie 

ono nie szkodzi rodzicom i ich 
dzieciom. Efekt będzie taki, że 
powstaną oddziały troszkę więk-
sze, ale nie dużo. Pewnie zamiast 
20-osobowe powstaną 25-oso-
bowe. To nie jest nauka indywidu-
alna, kształci się uczniów oddziału 
– mówił Jan Zięba.

Współautor diagnozy zauważył, 
że połączenie dwóch nasielskich 
podstawówek, w jego opinii, jest 
rozsądniejszym wyjściem niż za-
mykanie szkoły w Popowie Bo-
rowym. Przy czym na spotkaniu 
rozważane były różne warianty 
restrukturyzacji nasielskiej sieci 
szkół.

  czasie spotkania Jan Zięba za-
proponował, aby podjąć próbę 
przekonywania rodziców do po-
zostawienia swoich dzieci w szko-
łach wiejskich. Wtedy do szkoły 
trafia subwencja większa o 40%. 
Jak się bowiem okazuje, w prak-
tyce jest tak, że część rodziców 
zmienia meldunek, aby tylko móc 
posłać pociechy do szkół miej-
skich. 

 – Jak nakłonić rodziców dzieci ze 
wsi, żeby nie wysyłali ich do mia-
sta? – pytał radny Dariusz Sawicki.

Jak zauważył autor diagnozy, przede 
wszystkim należy szkoły doposa-
żyć. Wskazał, że dużym problemem 
jest też zatrzymanie dzieci z Psuci-
na w szkole w Dębinkach, ponieważ 
w większości chodzą one do po-
miechowskiej szkoły, zabierając ze 
sobą subwencję. 

Podczas spotkania bardzo pozy-
tywnie wypowiadano się o szko-
le w Pieścirogach Starych, która 
uznana jest za trzecią największą 
w gminie szkołę.  Jej  zaplecze 
sportowe pozostawia jednak wie-
le do życzenia. Na zwiększenie 
liczebności uczniów w tej szko-
le miałaby także wpłynąć zmiana 
obwodu i dołączenie do Pieściro-
gów uczniów z Siennicy, Paulino-
wa, Kosewa oraz Kątnych. 

Podsumowując spotkanie, Jan 
Zięba, zauważył, że ludzie nie 
lubią zmian, ale jego zdaniem 
najlepszym pod względem eko-
nomicznym rozwiązaniem byłoby 
powstanie jednej miejskiej szkoły 
w dwóch budynkach.

Ostatecznie o przeprowadzeniu 
zmian w gminnej oświacie decy-
dować będą nasielscy radni, ale 
zanim to nastąpi z pewnością od-
będzie się w tej sprawie jeszcze 
wiele spotkań i dyskusji.

E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Słonik Pomelo 
ulubieńcem dzieci
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to 
jest pływać łódką z łupinki po orze-
chu w strumieniu z rosy? Albo, czy je-
śli połknie się pestkę czereśni, to czy 
w brzuchu wyrośnie drzewo czere-
śniowe? I czy ze śniegu da się ulepić 
dmuchawiec? Jeśli nie, to zachęcam do 
przeczytania serii książek Pomelo dla 
dzieci i nie tylko, autorstwa Ramony 
Badescu, ilustrowanej, co niezmiernie 
istotne, przez Benjamina Chaud. 

Pomelo jest małym, różowym sło-
niem, który mieszka w ogrodzie pod 
dmuchawcem, gdzie czuje się za-
wsze bezpiecznie i ma kilku przyjaciół. Z leciwym żółwiem Gantokiem 
lubi wieczorne spacery, w towarzystwie żaby Rity słonik czuje motyle 
w brzuchu, choć ta na niego nie zwraca uwagi, a ślimak Gigi marzy o ka-
rierze muzycznej. Jest i gadatliwy Kartofel, którego mowy nikt niestety 
nie rozumie. Różowy słonik często zastanawia się… Zadaje sobie pyta-
nia, czy ogród gdzieś się kończy i czy istnieje coś poza jego murami? 
I czy TAM też widać księżyc, a kwiaty wyglądają jak kwiaty?

 Pomelo czasem się boi. Obawia się, że deszcz zmyje wszystkie kolory 
lub czy gdyby nie był różowy, to nadal byłby sobą? Ale Pomelo opowia-
da również o swoich radosnych dniach, kiedy czuje się naprawdę dobrze 
pod swoim dmuchawcem. Lubi zjeżdżać z liści, liczyć chmury i ścigać się 
ze ślimakami. Czasem lubi udawać gruszę. Jak każde stworzenie, słonik 
ma sny: sny błękitne, sny kolorowe, wesołe, dziwne albo przerażające. 
Jest zakochany nie tylko w Ricie, ale w kroplach rosy, w pięknej muzyce, 
w jedenastej rzodkiewce w trzecim rzędzie i wielu innych rzeczach i zja-
wiskach. Pewnego dnia Pomelo wyrusza za mur ogrodu i dostrzega inny 
ogród: nowy ogród, jeszcze bardziej nieskończony. Razem z różowym 
słonikiem czytelnik patrzy na świat z innej perspektywy, dostrzega nie-
zwykłość rzeczy banalnych, na które nie zwracamy na co dzień uwagi. 

Przygody Pomelo rozwijają wyobraźnię, poszerzają słownictwo, skłaniają 
do refleksji nad rzeczywistością, uczuciami i wrażeniami, które być może 
czytelnik czasem miewa. A przede wszystkim to lektura, która gwaran-
tuje wspaniałą zabawę dla całej rodziny. Także konstrukcja książek jest 
interesująca sama w sobie, ponieważ ilustracje i tekst stanowią jedność. 
Tekst opowiadań nie może istnieć bez rysunków, które dopowiadają lub 
są komentarzem do myśli zawartej w słowach autorki. 

Wspólnie z B. Chaudem , R. Badescu stworzyła 12 zabawnych opowieści 
o różowym słoniku, z czego cztery przeznaczone są dla dzieci poniżej 
piątego roku życia (np. Pomelo i przeciwieństwa, Pomelo i kształty czy 
moja ulubiona część Pomelo i kolory – dostępna w nasielskiej bibliote-
ce), pozostałych osiem (np. Pomelo się zastanawia, Pomelo śni, Pomelo 
wyrusza za mur ogrodu, Pomelo jest zakochany) poleciłabym czytelni-
kom powyżej piątego roku życia, w tym również dorosłym.

Olga Ickiewicz

Jesienne 
liście
Żółte, brązowe, bardzo brunatne, 
ciemnoczerwone, w kolorze złota,
lecą z szelestem płateczki gładkie, 
każdy na wietrze bardzo się miota.

Wszystkie kolory cieszą człowieka 
i żaden malarz im też nie sprosta, 
bo to, co miłe szybko ucieka, 
nikt tu na stałe nie może zostać. 

A liście tracą swoje kolory
i coraz smutniej, i bardzo szaro, 
życie ma jednak piękne walory, 
obcuj z przyrodą, nie patrz na starość. 

Przesypuj w dłoniach gromady liści,
to jest pierzynka dla mał ych  
stworzeń.
Niech twe marzenie szybko się ziści,
Dlatego ufaj opiece Bożej. 

Listeczki tworzą ściółkę mięciutką
i chronią ziemię przed mrozem  
wielkim,
gdy wróci wiosna, będzie cieplutko, 
na młodych liściach błysną kropelki. 

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI LITERATURA

Nobel dla Tokarczuk

NASZE DZIECI

Noc w bibliotece z historią w tle

Z NOK

Świat motyli
W sob otę,  5 paź-
dziernika br. ,  naj-
młodsi uczestnicy 
naszych zajęć kre-
atywnych zajmowali 
się wykonywaniem 
kolorowych moty-
li . Najpierw o tym, 
jak stworzyć takiego 
pięknego i kolorowe-
go owada z papieru 
i plastikowych łyże-
czek opowiedziała maluchom instruktorka, Beata Olechowicz. Łyżeczka 
stawała się tułowiem i główką motyla, do której dzieci mocowały koloro-
we czułki. Prawdziwe pole do popisu wyobraźni dawały skrzydła, zarówno 
ich kształty, kolory, wzory, jak i faktury były bardzo różne. Jedne błyszcza-
ły z daleka od brokatu, na innych przyczepiono malutkie pomponiki, bądź 
przyklejone piórka. Kreatywność naszych dzieci i ich umiejętności po raz 
kolejny zaskoczyły nas bardzo pozytywnie. Nie możemy się doczekać 
już kolejnych zajęć dla najmłodszych, które odbędą się w NOK, w sobotę,  
9 listopada o godz. 13.00. Zapraszamy!.

(red.)

Miejsko- Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku przyłą-
czyła się do V Ogólnopolskiej 
akcji Noc Bibliotek. Tegorocz-
na odbywała się pod hasłem 
„Znajdźmy wspólny język”, 
a  n a sz a  do datkowo m i a-
ła podtekst historyczny: Noc 
w bibliotece z historią w tle.

Za organizację tego wydarze-
nia odpowiedzialne były bi-
bliotekarki: Izabela Mazińska, 
Jolanta Budziszewska-Ro-
galska oraz Marta Czeremu-
rzyńska. Liczba osób, które 
mogły wziąć udział w tym nieco-
dziennym spotkaniu, niestety, była 
ograniczona z uwagi na warun-
ki lokalowe. W naszej akcji udział 
wzięło 26 dzieci w wieku od 7 do 
12 lat. 

W sobotę, 5 października br., nasze 
spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 
17. Po powitaniu i zapoznaniu się, 
aby wprowadzić dzieci w klimat 
tego wydarzenia odczytaliśmy 
książkę Przemysława Wechterowi-
cza A właśnie, że dzień! I tu war-
to nadmienić, iż od organizatora 
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
każda zgłoszona biblioteka, w tym 
również nasza, otrzymała pakiet 
z materiałami składający się m.in.: 
z komiksu Ptyś i Bill, plakatów, na-
klejek, zakładek oraz książek dla 
dzieci.

Następnie rozpoczęliśmy projek-
cję filmu Ptyś i Bill. Jak przystało na 
prawdziwy seans nie zabrakło po-
pcornu zasponsorowanego przez 
jedną z mam. Wśród nasz ych 

uczestników było wielu miłośni-
ków zwierząt, w związku z tym 
f ilm bardzo się podobał. A my 
zapraszamy do działu dla dzieci 
i młodzieży do wypożyczania ko-
miksu pod tym samym tytułem, 
na podstawie którego powstał film.

Ko l e j n y m  e t a p e m  n a s z e g o 
spotkania był  test  wiedz y hi-
storycznej o naszym mieście, 
poprzedzony prelekcją na temat 
historii Nasielska. Z uwagi na to, 
iż składał się on z 45 pytań, co 15 
pytań robiliśmy przerwę na gim-
nastykę w celu odprężenia ciał 
i umysłów. Okazało się, że wszy-
scy uczestnicy bez problemu roz-
wiązali test.

Czas pł ynął bardzo szybko i za 
oknem zrobiło się ciemno . Wtedy 
przeczytaliśmy drugą część książ-
ki Przemysława Wechterowicza pt. 
A właśnie, że noc! Przybliżyliśmy 
również uczestnikom znaczenie 
słowa ekslibris oraz rozdaliśmy 
ekslibrisy z pierwszą literą imienia 
do przyklejenia na egzemplarzach 

książek z domowej biblioteczki. 
I tak minęły dwie godziny wspól-
nej zabawy, którą przerwało nam 
łomotanie do drzwi. Okazało się, 
że nadszedł czas na posiłek. 

Potem zwiedziliśmy cały budy-
nek biblioteki od kulis, skupiając 
się szczególnie na muzeum i wy-
stawie Nasielsk w średniowieczu. 
To ostatnie miejsce było szcze-
gólne, gdyż później uczestnicy 
przystąpili do konkursu na spo-
strzegawczość, z którym rów-
nież ś wietnie sob ie poradzi l i . 
Na zakończenie przeczytaliśmy 
fragment książki Marcina Wicha  
pt. Niezwykła historia Sebastiana 
Van Pirka. Oprócz wspomnianych 
eksl ibrisów, nie zabrakło rów-
nież nagród za udział w konkur-
sie historycznym. Każde dziecko 
otrzymało także pamiątkową za-
kładkę z Nocy Bibliotek. Do zo-
baczenia za rok. Z projekcji filmu 
Ptyś i Bill dodatkowo skorzystały 
trzy klasy ze Szkoły Podstawowej 
Nr1 w Nasielsku.

(bibl.)

W cz wartek,  10 październ ika 
br., Szwedzka Akademia ogło-
s i ł a  l au re a tów N a g ro d y N o -
bla w dziedzinie literatury. Tym 
ra z e m,  w yj ą t kowo  p r z y z n a -
no ją  dwóm osob om, ponie-
waż w ubiegł ym roku, z uwagi 
na skandal obyczajowy w gronie 
członków Akademii, nie przyzna-
no jej wcale. Za rok 2018 tą pre-
stiżową nagrodą uhonorowano 
polską pisarkę, Olgę Tokarczuk, 
za narracyjną wyobraźnię, która 
z encyklopedyczną pasją ujaw-
nia przekraczanie granic, jako 
formę życia . Natomiast drugiego 
Nobla za rok 2019 r. otrzymał Pe-
ter Handke, austriacki pisarz i tłu-
macz. 

Literacka Nagroda Nobla traf iła 
do pisarza tworzącego w języku 
polskim po raz piąty. Olga Tokar-
czuk jest drugą kobietą i pierwszą 
polską prozaiczką, która została 
nagrodzona najważniejszym za-
szczytem literackim na świecie. 

Wcześniej, w dziedzinie l itera-
tury otrzymali ją polscy twór-
cy: Henryk Sienkiewicz (1905 r.), 
Władysław St. Reymont (1924 r.), 
Czesław Miłosz (1980 r.) i Wisława 
Szymborska (1996 r.).

Literacka Nagroda Nobla przyzna-
wana jest od 1902 roku.

Twórczość Tokarczuk od wielu lat 
cieszy się uznaniem na świecie. 
W 2018 r. została laureatką presti-
żowej nagrody International Man 
Booker Prize za powieść Bieguni 
(Flights) w przekładzie Jennifer Croft. 
W 2019 r. również była nominowa-
na do tej nagrody za utwór Prowadź 
swój pług przez kości umarłych (tłu-
maczenie Antonia Lloyd – Jones).

Powieściopisarka ma na swoim koncie 
szereg nagród, w tym.: Nagrodę Ko-
ścielskich, Paszport Polityki, sześć no-
minacji do Nagrody Nike – dwa razy 
zdobyła te nagrodę za książki: Bieguni 
(2008 r.) i Księgi Jakubowe (2015 r.), 
pięć nagród Czytelników Nike, Nagro-
dę im. Reymonta oraz Srebrny Medal 
„Zasłużony kulturze Gloria Artis”.

(i.)
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Z BIBLIOTEKI

Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką

Z NOK

Jak Dratewka  
został królem
Nasz sezon teatralny dla najmłodszych rozpoczął się od przedstawienia 
inspirowanego legendą o smoku wawelskim i szewczyku Dratewce. 5 paź-
dziernika maluchy poznały tę historię, a ich rodzice mieli okazję ją sobie 
przypomnieć.  Wszystko za sprawą Artura Gotza („Autorski Teatr Młodego 
Widza”), który pięknie ją opowiedział i wyśpiewał w wesołych piosenkach. 

W Krakowie przy jednej z ulic odchodzących od Rynku swój zakład szew-
ski prowadzi Franciszek Król, potomek słynnego szewca Dratewki, który 
został królem. Dzieci dowiedziały się, że przed wiekami, za czasów króla 
Kraka w jednej z jaskiń w pobliżu Krakowa zamieszkał smok. Potężny stwór 
pożerał owce, a później dziewczęta, aż w końcu do swej jaskini porwał też 
królewnę. Wielu rycerzy zginęło w walce ze smokiem i dopiero sprytny 
szewc wpadł na pomysł, jak pozbyć się zwierza.

Z a p a kowa ł  p ro c h 
w skórę barana i za-
niósł do jaskini. Smok 
p o  z j e d z e n i u  t e j 
przekąski po prostu 
wybuchł, a Dratew-
ka ożenił się z piękną 
królewną, którą ura-
tował. I tak szewc zo-
stał królem. Właśnie 
dlatego, jak brzmiał 
morał całej opowie-
ści, najlepsze buty do 
tańca i nie tylko robią 
w Krakowie. Przed-
stawienie miało ładną oprawę plastyczną, kolorowe dekoracje i lalki. We 
wszystkie postacie tej historii wcielał się Artur Gotz, aktor filmowy i te-
atralny.

Już w sobotę, 26 października br., w naszym cyklu Teatr Smyka zobaczyć 
będzie można przedstawienie Teatru „Blaszany Bębenek” pt. „Pierścień 
Morfeusza” z serii opowieści o smerfach. Zapraszamy!

(i.)

KULTURA

Tomik wierszy pani Stanisławy
30 września br.  w Nasie lsk im 
Ośrodku Kultury miała miejsce 
prezentacja tomiku wierszy au-
torstwa Stanisławy Wiśniewskiej 
pt. Cieszmy się życiem . Jak sama 
pisze o swojej twórczości: Wiem 
na pewno, że w moich wierszach 
n ie m a n ic sztucznego.  J a  to 
wszystko przeżyłam, ja to wszyst-
ko widziałam. Wiele faktów i zda-
rzeń było i jest moim udziałem.

W tomiku znajdziemy 44 wier-
sze. Poezja Pani Stanisławy Wi-
śniewskiej jest łatwa w odbiorze 

dla czytelnika, który ceni 
sob ie p iękno prostot y, 
subiektywną ocenę rze-
c z y wi s toś c i ,  p rzeż yc ia  
i szczere intencje autora. 
Pani Stanisława w swych 
wierszach stara się być na-
uczycielką, która zwraca 
uwagę na ważne rzeczy 
i sprawy, które nas otacza-
ją.

Na te walor y t wórczo-
ś c i  n a s i e l s k i e j  p o e t k i 
zwrócili uwagę sekretarz 
Nasielska Marek Maluch-
nik oraz wiceprzewod-
niczący Rady Miejsk iej 
w Nasielsku Dariusz Kor-
dowski, wręczając pod-
czas tej uroczystości pani 
Stanisławie bukiet kwiatów.

Pani Stanisława Wiśniewska jest 
mieszkanką Nasielska, ma 83 lata, 
pracowała jako nauczycielka ję-
zyka polskiego. Od sześciu lat 
należy do Nasielskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. Pisze, 
recytuje, tańczy. Ciepło, energia 
i charyzma pani Stanisławy spra-
wi ła, że mnóstwo osób obec-
nych na Inauguracji NUTW 2019 
poprosiło autorkę o podpisanie 
książki i dedykację.

Autorka wierszy ze swojej stro-
ny podziękowała wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do wyda-
nia książki, w tym burmistrzowi 
Nasielska Bogdanowi Ruszkow-
skiemu za sf inansowanie tego 
przedsięwzięcia. 

Tomik poezji dostępny jest w Urzę-
dzie Miejskim (pok. 107, I piętro). 

(r) za: www.nasielsk.pl

25 września Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Nasielsku zorgani-
zowała cykl spotkań z pisarką Moniką 
Sawicką, autorką bestsellerowych po-
wieści dla dorosłych, która niedawno 
rozpoczęła również przygodę z pisa-
niem dla dzieci.  

W tym dniu odbyły się trzy spotka-
nia autorskie. Pierwsze z nich miało 
miejsce w Szkole Podstawowej nr 1 
w Nasielsku, drugie w Przedszkolu Sa-
kolandia, trzecie natomiast w Szkole 
Podstawowej w Popowie Borowym. 

Monika Sawicka napisała cztery książki 
dla dzieci: O Kajtku Szczęściarzu, Za-
kochany Kajtek, Kajtuś rusza w świat 

i Kajtuś patriota. Inspiracją był dla niej 
jej własny pies.

Pewnego dnia córka pisarki przy-
niosła do domu maleńkiego pieska, 
który mieścił się na otwartej męskiej 
dłoni. Powiedziała, że to nowy psiak 
jej kolegi, który go przygarnął, po-
nieważ ktoś zostawił go zimą w za-
wieszonej na płocie reklamówce. To 
cud, że maleństwo przeżyło. Kolega 
córki pisarki nie mógł jednak zaopie-
kować się nim na stałe. Po naradzie 
postanowiły, że szczeniak zostanie 
u nich. Miały już w domu dużą, do-
rosłą sunię Lejdi, którą przygarnęły 
ze schroniska oraz dwa koty - Felka 
i Fizię. Sunia przyjęła Kajtka jak matka, 

opiekowała się nim, karciła, 
uczyła. Koty, jak to z kotami 
bywa, nie szalały z radości, 
ale również zaakceptowały 
nowego domownika. 

Z książki pod tytułem O Kajt-
ku Szczęściarzu dowiadujemy 
się, o tym, w jaki sposób Kaj-
tek zmienił życie pisarki i całej 
jej rodziny. Natomiast w dru-
giej części Zakochany Kajtek 
przedstawione jest dorosłe 
życie Kajtka i jego pierwsza 
miłość. Trzecia pozycja wy-
dawnicza pt. Kajtuś rusza 
w świat zawiera wiele cen-
nych wskazówek dotyczą-

cych tego, jak należy 
opiekować się swoim 
pupilem i mówi o od-
powiedzialności, jaka 
wiąże się z posiada-
niem psiaka. W czwar-
tej publikacji Kajtuś 
patriota - Kajtek po-
znaje kraj, w którym 
mieszka, jego historię, 
ważne słowa takie jak 
patriotyzm, ojczyzna, 
niepodległość. Wraz ze swoim panem 
Kacprem oraz resztą ludzkiej i zwie-
rzęcej rodziny uczy się nowych rze-
czy i jest z tego dumny. Dzięki temu 
Kajtuś jeszcze mocniej kocha swo-
ich bliskich: dwu i czworonożnych 
przyjaciół i jest gotów na wiele, by ich 
ocalić. Uśmiech i łzy wzruszenia to-
warzyszą czytelnikom podczas lek-
tury przygód Kajtusia.  

Wszystkie spotkania przebiegły 
w niezwykle ciep łej i  miłej at-
mosferze, ponieważ przygody 
Kajtka zachwyciły naszych naj-
młodszych czytelników. Na za-
kończenie dzieci zrobił y sobie 
pamiątkowe zdjęcia z pisarką. 
Miały również możliwość zakupu 
książek i otrzymania autografów.

(b)
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UROCZYSTOŚCI

Dożynki parafialne
W nie d zie lę,  6  pa ź-
dziernika br., podczas 
mszy świętej o godzi-
nie 12.00 w kościele  
ś w .  W o j c i e c h a 
w Na s ie l sku o dbył y 
się dożynki paraf ial-
ne. Sta ło s ię już tra-
dycją, że w pierwszą 
niedzielę październi-
ka rolnicy z nasielskiej 
parafii świętują zakoń-
czenie żniw. Przypo-
mniał o tym w czasie 
mszy św. ksiądz kano-
nik Tadeusz Pepłoński, 
proboszcz nasielskiej 
p a ra f i i .  N a  u r o c z y-
stą mszę dziękczynną, 
którą swoimi występa-
mi uświetnili: Chór Lira 
i Nasielska Orkiestra Dęta, przybyły z wieńcami dożynkowymi delega-
cje z miejscowości wchodzących w skład parafii. W dożynkach wzięli 
także udział przedstawiciele władz samorządowych – reprezentująca 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – Magda-
lena Biernacka zastępca, dyrektora departamentu kultury, promocji 
i turystyki urzędu marszałkowskiego, Bogdan Ruszkowski - burmistrz 
Nasielska, radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Jerzym 
Lubienieckim.

W kazaniu, które wygłosił ks. Piotr Wilkowski, porównał on pracę na 
roli do życia w wierze chrześcijańskiej. W trakcie uroczystości nastąpiło 
poświęcenie wszystkich wieńców i koszy dożynkowych. Pod koniec 
mszy św. nastąpiły okolicznościowe przemówienia. 

Z okazji uroczystości marszałek województwa mazowieckiego skiero-
wał list do uczestników dożynek, który odczytała Magdalena Biernac-
ka - zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 
w Urzędzie Marszałkowskim. 

Podkreślono w nim, że tradycja świętowania dożynek w polskiej kul-
turze sięga XIX wieku, które w okresie międzywojennym ewoluowały 
do wydarzeń o randze gminnych, powiatowych i parafialnych, podkre-
ślając odrębność chłopsko-rolniczą. Marszałek zwrócił również uwagę 
na to, że od dziesięcioleci tworzone wieńce posiadają wykończenia 
w postaci elementów chrześcijańskich, jak krzyże, kielichy, hostie, 

korony,  a  z w yczaj 
ten jest kultywowany 
do dziś. Wyraził tak-
że podziękowanie dla 
wszystkich rolników 
za trud i  ogromny 
coroczny nakład pra-
cy skierował prośbę 
do wszystkich, aże-
by krojąc codziennie 
świeży chleb, każdy 
pomyślał o rolnikach.

Burmistrz Nasielska, 
Bogdan Ruszkowski, podkreślił, że praca rolników jest ciężka, zwłasz-
cza w tym roku, kiedy nasz kraj dotknęła susza. Zauważył, że mimo 
zmian na wsi, rolnicy cały czas dbają o swoje ziemie i życzył im zdro-
wia oraz tego, aby ich praca była doceniana i szanowana przez innych.

Natomiast ksiądz proboszcz Tadeusz Pepłoński podziękował tego-
rocznym starostom za przygotowanie uroczystości – Katarzynie 
Sekutowicz i Grzegorzowi Włodarskiemu, mieszkańcom Jackowa Wło-
ściańskiego. Przy okazji pogratulował też wszystkim sołtysom, którzy 
wybrani zostali na nową kadencję i podkreślił, że przy wzajemnym sza-
cunku można uczynić wiele dobrego dla wspólnoty parafialnej i gmin-
nej. 

Proboszcz podziękował także wszystkim delegacjom, które reprezen-
towały gminę i parafię na dożynkach krajowych, wojewódzkich i die-
cezjalnych.

Dodał, że nieprzyjazna aura może zniszczyć trud i wysiłek rolników, 
lecz trudne chwile mogą mobilizować do wyzwolenia z siebie życzli-
wości i okazania jej drugiemu człowiekowi.

Po mszy świętej odbyła się procesja wokół kościoła, a następnie przed-
stawiciele władz rozdawali delegacjom symboliczne bochenki chleba, 
natomiast wszyscy uczestniczy dożynek zostali zaproszeni na gorącą 
grochówkę przed kościołem.

Michał B.

Z WTZ

Spotkanie integracyjne
We wtorek, 8 października br., 
w Winnikach na terenie gospo-
darstwa państwa Kowalskich od-
było się spotkanie integracyjne 
podopiecznych, ich rodzin oraz 
pracowników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z mieszkańcami oko-
licznych wiosek, władzami samo-
rządowymi, zaprzyjaźnionymi 
placówkami i zakładami pracy. 

Impreza odbyła się pod hasłem 
„Cieszmy się razem – (Nie)pełno-
sprawny w środowisku lokalnym”.

Miejsce biesiady było nieprzypad-
kowe – gospodarstwo państwa 
Kowalskich znajduje się bowiem 
na terenie trzech powiatów – tych, 
z których pochodzą uczestnicy 
WTZ. 

Gratulacje i słowa uznania za pro-
wadzoną przez WTZ działalność 
od Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego Adama Struzika od-
cz yta ła Magdalena B iernacka 
Wicedyrektor Departamentu Kul-
tury, Promocji i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego. List gratulacyj-
ny przesłała również Marlena Maląg 
Prezes Zarządu PFRON.

Ciepłych słów uznania nie szczę-
dzili też pozostali goście. Wicesta-
rosta powiatu nowodworskiego 

Paweł Calak zauważył, że WTZ to 
wspaniała i gorąca rodzina, która 
potrafi się doskonale bawić i ży-
czył, by na swojej drodze zarów-
no pracownicy, jak i podopieczni 
spotykali ludzi życzliwych. Nato-
miast Dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Nowym 
Dworze Mazowieckim, Marek 
Rączka dziękował za zaproszenie 
i zapewnił, że będzie trzymał dalej 
kciuki za rozwój tej placówki, pod-
kreślając, że WTZ jest dla niego bar-
dzo ważnym partnerem.

Burmistrz Nasielska, Bogdan Rusz-
kowski powiedział natomiast, że 
osoby niepełnosprawne są dla spo-
łeczeństwa przykładem i wzorem 
do nauki wytrwałości i cierpliwości. 
Wójt gminy Świercze, Adam Misie-
wicz, przypomniał historię przenie-
sienia WTZ z Siennicy do budynku, 
w którym wcześniej funkcjonowała 
Szkoła Podstawowa w Świeszewie.

Natomiast kierownik WTZ w Świe-
szewie, Bogumiła Szlaska, dziękując 
za liczne słowa uznania zaznaczyła, 
że cieszy ją otwartość władz gmin 
i powiatów, a także lokalnej spo-
łeczności. Podkreśliła też że chcia-
łaby, aby takie spotkania stały się 
coroczną, cykliczną imprezą. 

Ws z y s c y  g o ś c i e  m i e l i  o k a -
zję zobaczyć talenty aktorskie 
i  wokalne ucze stn ików W T Z , 
którzy w ystąpi l i  w indiańskim 

przedstawieniu opowiadającym 
o miasteczku Winniki City. Przy-
gotowal i  je podopieczni  pra-
cowni muzyczno-teatralnej pod 

kierunkiem Agnieszki Micha-
lak.  Przes łaniem tej  h istori i 
było przypomnienie ważnych 
w życiu wszystkich ludzi war-
tości,  takich jak: tolerancja, 
równość i wzajemny szacu-
nek.

Druga część integracji miała 
charakter mniej oficjalny. Było 
ognisko, zastawione smakoły-
kami stoły, wspólne tańce i za-
bawy sportowo-rekreacyjne.

Michał B.
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Medale Za Długoletnie  
Pożycie Małżeństwa
W trzech kolejnych dniach: 
2, 3 i 4 października 2019 r. 
w Sali Ślubów Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku, odbyły się 
uroczystości wręczenia przy-
znanych przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę medali Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. 
Medale te symbolicznie wyra-
żają uznanie władz polskich dla 
trwałości i zgodności małżeń-
stwa. Są nagrodą dla osób, któ-
re przeżyły razem co najmniej 
50 lat. Swoje piękne jubileusze 
obchodziło 15 par małżeńskich 
z terenu miasta i gminy Nasielsk.

Kamienne Gody  
(70-tą rocznicę małżeństwa)  

obchodzili: 

Teresa i Tadeusz  
Sobczyńscy  

z Andzina;

Diamentowe Gody  
(60-tą rocznicę małżeństwa)  

obchodzili: 

Wiesława i Eustachiusz  
Gąsiorowscy,  
zam. w Nunie;

Zofia i Jan Gerasik, 
zam. w  Andzinie;

Teresa i Władysław  
Komorowscy,  

zam. w Nasielsku;

Elżbieta i Józef Romanowscy, 
zam. w Budach Siennickich;

Szmaragdowe Gody  
(55-tą rocznicę małżeństwa)  

obchodzili: 

Barbara i Kazimierz  
Białoruccy,  

zam. w Nasielsku;

Złote Gody (50-tą rocznicę małżeństwa) obchodzili: 

Teresa i Sławomir Jasińscy, zam. w Nasielsku;

Elżbieta i Marek Korzeniewscy, zam. w Nasielsku;

Janina i Kazimierz Mokos, zam. w Nunie;

Maria i Bogdan Rakowscy, zam. w Paulinowie;

Danuta i Jan Smolińscy, zam. w Nasielsku;

Zofia i Tadeusz Truszkowscy, zam. w Nasielsku;

Weronika i Zygmunt Tybuchowscy, zam. w Dębinkach;

Hanna i Waldemar Wróblewscy, zam. w Nasielsku;

Teresa i Andrzej Zawadzcy, zam. w Toruniu Dworskim.

Uroczystości prowadziła Ewa Mikulska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, która, po przywitaniu Jubilatów 
i gości, przekazała szczególne gratulacje małżonkom za dotrzymanie złożonego przed wielu laty przyrzeczenia 
dochowania obietnicy życia w zgodzie, szacunku i miłości oraz poszanowaniu wartości rodziny. Aktu dekoracji 
medalami dokonał Bogdan Ruszkowski - Burmistrz Nasielska. Składając życzenia Szanownym Jubilatom dzięko-
wał za ich trud włożony w budowę trwałości małżeństwa i rodziny, jak również za dawanie pięknego, bezcennego 
przykładu młodym pokoleniom. Oprócz gratulacji i życzeń Jubilaci otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz 
piękne bukiety kwiatów. Dodatkowo Jubilatom wyróżniającym się najdłuższym stażem małżeńskim burmistrz 
wręczył bon upominkowy. Następnie wykonano pamiątkowe zdjęcia, a lampką szampana wzniesiono toast za 
zdrowie Dostojnych Jubilatów. Uroczystości przebiegały w szczególnej, niemal rodzinnej atmosferze, przy na-
strojowej muzyce i słodkim poczęstunku. Te szczególne chwile na długo pozostaną w pamięci zarówno Jubila-
tów, jak i przybyłych na te uroczystości gości.

Wszystkim parom małżeńskim obchodzącym swoje, jakże wyjątkowe jubileusze, jeszcze raz życzymy wszyst-
kiego co najlepsze i najpiękniejsze oraz wielu kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i pomyślności. 

Z NOK. Recital Katarzyny Żak

Piosenki  
z dobrym tekstem
We wtorkowy wieczór, 15 paździer-
nika br., na nasielskiej scenie z reci-
talem pt. Piosenki z dobrym tekstem 
gościła popularna aktorka teatralna 
i filmowa, Katarzyna Żak. 

Cieszy się ona ogromną popularno-
ścią wśród widzów takich seriali jak: 
Miodowe lata i Ranczo, gdzie kreuje 
bardzo charakterystyczne postacie. 

Katarzyna Żak to także aktorka śpie-
wająca, która nie tylko koncertuje 
w całej Polsce, ale także wydaje płyty z wykonywanymi przez siebie pio-
senkami: Bardzo przyjemnie jest żyć (2016 r.) i Miłosna Osiecka (2019 r.) 

Specjalnie dla nasielskiej publiczności artystka stworzyła pełen emo-
cji spektakl piosenki aktorskiej ze świetną muzyką i wspaniał ymi 
tekstami polskich autorów. Szybko nawiązała doskonały kontakt z wi-
dzami, ujmując ich swoim talentem i wrażliwością muzyczną. Zdra-
dziła, że zaraz po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
we Wrocławiu, pracując w tamtejszym Teatrze Współczesnym brała 
udział w konkursie piosenki aktorskiej. Nie zdobyła w nim co praw-

da g łównej nagrody, a le 
za swój występ otrzymała 
ca łoroczną opiekę Woj-
ciecha Młynarskiego, któ-
ry czuwał nad tym, by nie 
zmarnowała swojego ta-
lentu wokalnego. Dzięki tej 
współpracy pani Katarzy-
na do dziś wykonuje wie-
le piosenek Młynarskiego. 
Ponadto teksty do śpiewa-
nych przez nią ut worów 
napisali także tacy współ-
cześni  autorz y jak:  P iotr 
Bukart yk,  Artur Andrus, 
Andrzej Poniedzielski, Jan 
Jakub Należyty czy Mag-
dalena Czaplińska. 

Artystka ma w swoim re-
pertuarze teksty Juliana Tu-

wima (Na pierwszy znak), Mariana Hemara (Krzyżówka) oraz utwory 
Agnieszki Osieckiej, które znalazły się na jej najnowszej płycie. Wie-
le z prezentowanych podczas tego kameralnego koncertu piosenek 
widzowie doskonale znali i nucili wraz z panią Katarzyną. Wszystkie 
utwory nagradzane były gromkimi brawami, ale na szczególną uwagę 
zasługiwały zupełnie nowe, osobiste interpretacje wierszy Osieckiej, 
takich jak: Małgośka, Uciekaj moje serce . Wszyscy teksty literackie 
opatrzone były wspaniałą muzyką. 

Aktorka śpiewająca, Katarzyna Żak, dała się poznać nasielszczanom 
jako osoba niezwykle utalentowana muzycznie, a jednocześnie 
skromna i serdeczna. Po swoim występie chętnie rozdawała auto-
grafy, rozmawiała z widzami oraz pozowała do wspólnych fotografii. 
Już czekamy na kolejne takie koncerty na naszej scenie.

(i.)

Z NOK

Modernizacja sprzętu IT
Do 18 października br. zostanie wykona-
ne zadanie pt. Modernizacja infrastruk-
tury IT kina Niwa, na realizację którego 
Nasielski Ośrodek Kultury otrzymał dota-
cję z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

W marcu br. NOK złożył wniosek do PISF, 
ubiegając się o dofinansowanie projektu 
mającego na celu modernizację sprzętu 
komputerowego i uruchomienie systemu 
zasilania awaryjnego w ramach programu 
operacyjnego „Rozwój kin 2019”.

Realizacja projektu rozpoczęła się 15 kwietnia br. NOK zwrócił się do kilku 
firm o przesłanie ofert cenowych na wykonanie tych zadań. Najkorzyst-
niejsze oferty przesłały dwie nasielskie firmy: NEW – CONNECT (sprzęt 
komputerowy) i Procom (system zasilania awaryjnego). Koszt całego za-
dania wyniósł 27 100 zł netto, a wysokość otrzymanego dofinansowania 
z PISF to 13 550 zł netto.

(red.)
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ABC OGRODNICTWA

Lecznicze działanie 
czarnego bzu
Bez czarny jest pospolitą rośliną rosnącą w naszych ogrodach. Czasem ga-
tunek ten uważany jest za chwast. „Aurea jest krzewem, który wytwarza 
pachnące kremowobiałe kwiaty i złotożółte liście, składające się z 5 owal-
nych mniejszych listków. Ciemnozielone ulistnienie ma odmiana bzu „Guin-
cho Purple”, które u starszych okazów zmienia się na czarnawo - purpurowe.  
Na pędach tej odmiany tworzą się kwiatostany składające się z kwiatków, które 
w fazie pąka są różowe, po otwarciu są od spodu różowe, a w środku białe. Na-
tomiast odmiana „Laciniata” wyróżnia się nieregularnie postrzępionymi liśćmi.

Ten często niedoceniany krzew, którego kwiaty i owoce wykorzystywane są 
jako surowce lecznicze, wykorzystywany jest w preparatach zielarskich mię-
dzy innymi napotnych i przeciwzapalnych – stosowanych przy przeziębieniu, 
czy też w preparatach stosowanych przy chorobach skóry np. łuszczycy.

Parasolowate kwiatostany złożone z drobnych kwiatków pojawiają się na tym 
krzewie w czerwcu i lipcu. Natomiast owoce są dopiero dojrzałe, gdy są czar-
ne i lśniące. To ma miejsce na przełomie sierpnia i września. Na niektórych 
krzewach owocostany utrzymują się jeszcze na początku października. Ścina 
się całe baldachy z owocami. Zaleca się usunięcie szypułek dopiero po wysu-
szeniu owoców. Należy jednak pamiętać, że surowe owoce czarnego bzu są 
szkodliwe dla zdrowia, gdyż zawierają związki, które mogą wywołać wymioty, 
czy też nudności. Chociaż wyglądają apetycznie nie nadają się do spożywa-
nia na surowo. Nie można też spożywać owoców niedojrzałych. Natomiast 
owoce suszone, czy gotowane w naczyniach bez przykrycia, pozbawione są 
związków, które ulegają rozkładowi pod wpływem wysokiej temperatury i dla-
tego można przygotować z nich soki, galarety, czy też je suszyć.

Zaleca się suszenie owocostanów najpierw w temperaturze 30 stopni, a potem 
w temperaturze 60 stopni.

Najlepszy czas na zbieranie kwiatostanów bzu to maj i czerwiec, kiedy nie-
które kwiaty nie są jeszcze rozwinięte. Należy pamiętać, że kwiatostany bzu 
suszone na słońcu tracą swoje właściwości. Promienie słoneczne powodują 
też ciemnienie suszonych kwiatów bzu. Najlepiej jest suszyć kwiatostany bzu 
w suszarni rozwieszone na sznurkach. Wysuszone kwiatki oddziela się od szy-
pułek i umieszcza najlepiej w szklanym naczyniu z przykrywką.

Kwiaty czarnego bzu wykorzystywane są do sporządzania syropów o działa-
niu między innymi moczopędnym i napotnym  Działanie to jest wykorzysty-
wane przy leczeniu przeziębień. Wyciąg z kwiatów czarnego bzu może być 
stosowany do płukania jamy ustnej w przypadku zachorowania na anginę. 
Warto przygotować syrop z kwiatów bzu, który, zwłaszcza jesienią i zimą, wy-
korzystany może być do łagodzenia objawów kaszlu i gorączki i wzmacniania 
odporności organizmu.

Według książki „Świat roślin” PWRiL Napar z kwiatów bzu ma działanie na-
potne (dawka na odwar lub napar wynosi 5-10g). Napar z owoców działa na 
przemianę materii, ale stosowanie większych dawek jest niewskazane. Biorąc 
pod uwagę właściwości kwiatów i owoców bzu warto mieć bez czarny w swo-
im ogrodzie i przygotowywać z nich syrop, który pomoże nam przy zwalcza-
niu przeziębienia. Czy też suszyć owoce lub robić z nich soki. Z bzu czarnego 
nie powinno się jednak robić win i nalewek, gdyż to nie jest obróbka termiczna, 
która umożliwia pozbycie się szkodliwych substancji z tego surowca.

Elżbieta K.
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Burmistrz Nasielska
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości   

stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  położonej w obrębie Cieksyn,  
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/8.

1. Podstawa prawna
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały  Nr VII/31/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody  na  zbycie nieruchomości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).  
2. Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 162/8 o pow. 1326 m 2  położona w obrębie  Cieksyn, 
objęta prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Pułtusku księgą wieczystą  KW OS1U/00038039/3.
Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, o korzystnych wymiarach umożliwiających  jej racjonalną 
zabudowę. Działka obejmuje zasadniczo teren równy, płaski. Około 270 m 2 powierzchni działki, w rejonie 
zachodniej granicy zajmuje skarpa oddzielająca starorzecze płynącej w pobliżu rzeki Nasielnej od terenu przy-
ległego. Przedmiotowa działka leży jednak w większości  na górze skarpy i nie obejmuje terenu zalewowego. 
Nad działką przebiega ukośnie napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Dojazd do działki odbywa 
się gminną drogą gruntową, lokalnie utwardzoną żwirem.
Uzbrojenie techniczne gruntu:
- wodociąg sieciowy biegnący w drodze przyległej do dz. nr 162/8,
- energetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia biegnąca w drodze przyległej do dz. nr 162/8. 
Do przedmiotowej działki nie wykonano żadnych przyłączy.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego jest obowiązujący plan miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego o nazwie: Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk dot. 
zespołu wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola,  Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek: Wkry, 
Naruszewki, Nasielnej  (uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/273/98 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18.06.1998 
r.).  Zgodnie z zapisem zawartym w planie, przedmiotowa działka leży w kompleksie  32 MN.
3. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
55 500,- złotych (do ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego 
terminu sporządzenia aktu notarialnego.
6. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Nasielsku przy ul. 
Elektronowej 3, w pokoju 105 (I piętro) o godz. 14 00. Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 12 
września 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
7. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości  6 000,00 złotych (słownie: sześć 
tysięcy złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne  nie posiadające oso-
bowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie  w terminie do 12 listopada 2019 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 
1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 12 listopada 2019 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od 
zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium  w powyższym terminie zwraca się uczestnikom 
w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości 
uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu  może odstąpić od zawarcia umowy, 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• Okazania dowodu wniesienia wadium;
• Okazania dowodu tożsamości;
• Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, 

warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
• W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do 

rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej 
zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie); 

• Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, 
aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej 
zezwalającej na nabycie nieruchomości;

• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody  przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana;

• Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo  w formie 
aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości;

• W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub 
jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa  w przetargu (podpis poświadczony 
notarialnie);

• Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego 
winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego;

• Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,   23/ 69 33 027.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Nasielsku (II piętro przy 
pokoju 214), 
na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.
umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie Nasielska.
Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w gazecie o zasięgu powiatowym. 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

ZPN.6840.7.2019.6.AS
Burmistrz Nasielska

ogłasza II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych 
tj.  działek nr 223/57 i 357/5 położonych w miejscowości Stare Pieścirogi,   

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  położonej  
w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

1. Podstawa prawna
Art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXVIII/301/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 
r.  w sprawie zbycia nieruchomości  oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).  
2. Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość położona w Starych Pieścirogach, u zbiegu ul. Storczykowej i Różanej, stanowiąca własność 
Gminy  Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 357/6 o pow. 177 m 2,  objęta księgą wieczystą 
KW OS1U/00038628/9. Przedmiotowa działka znajduje się na terenie zabudowanego i zagospodarowanego 
osiedla mieszkaniowego jednorodzinnego. Działka ma równą, płaską powierzchnię. Przedmiotowa działka ze 
względu na kształt i niewielką powierzchnię nie może być zagospodarowana samodzielnie zgodnie z prze-
znaczeniem w planie. 
Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja sanitarna.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczącym gminy Nasielsk, 
obejmującym obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo,  Mokrzyce Włościańskie, zatwierdzonym 
Uchwałą Nr XXXII/218/09 Rady Miejskiej w Nasielsku  z dnia 29 stycznia 2009 r. Zgodnie z w/w planem 
nieruchomość leży w kompleksie planistycznym A22-MN/U- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do-
puszczeniem usług podstawowych nieuciążliwych, wbudowanych lub w obiektach wolnostojących.
4. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Forma przetargu
W związku z tym, że działka nie może być zagospodarowana samodzielnie zgodnie  z przeznaczeniem w planie 
przetarg zostaje ograniczony do właścicieli działek przyległych tj. dz. nr: 223/57 i 357/5.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
6 160,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) netto.
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu  do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą 
od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej  w przeddzień  wyznaczonego 
terminu sporządzenia aktu notarialnego.
7. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Nasielsku przy ul. 
Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00. Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 
12 września 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
8. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości  600,00 złotych (słownie: sześćset 
złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne  nie posiadające 
osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 12 listopada 2019 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 
1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 12 listopada 2019 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni od 
zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium  w powyższym terminie zwraca się uczestnikom 
w wypadku odwołania, zamknięci, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie  do 12  listopada  2019 r.  do godz. 1500 zgłosić 
uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
pokój nr 215 pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku- II piętro  najpóźniej  do 13 listopada 2019 r.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazane w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości 
uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, z 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• Okazania dowodu wniesienia wadium
• Okazania dowodu tożsamości
• Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, 

warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
• W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom 

do rejestru) – aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników  i uchwały odpowied-
niego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw 
(poświadczonych notarialnie) 

• Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu  po okazaniu umowy spółki, 
aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu 
osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy  o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli zgoda  ta jest wymagana.

• Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo  w formie aktu 
notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.

• W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub 
jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego  do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony 
notarialnie).

• Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość  do majątku osobistego 
winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości  do majątku osobistego.

• Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego  i Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel.  23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Nasielsku (II piętro przy 
pokoju 214), na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://
www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie Nasielska.

BURMISTRZ mgr Bogdan Ruszkowski
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U HARCERZY

Akcja „Czuwamy” II
Rok temu druhowie z 1 Nasielskiej Drużyny 
Harcerzy „Błękitna Armia” wyszli z inicjatywą 
sprzątania zapomnianych i najbardziej zanie-
dbanych nagrobków na naszym parafialnym 
cmentarzu w ramach akcji „Czuwamy”. Dali 
przy tym słowo, że będą kontrolować ich stan. 

W tym roku, oprócz upewnienia się, że ich 
uprzątnięte w ubiegłym roku nagrobki mają 
godny wygląd, harcerze uprzątnęli kolejne 
pomniki pamięci. Oczywiście to nie koniec 
prac. 

Druga odsłona akcji „Czuwamy” będzie trwać 
do 31 października br. Harcerze pragną zaprosić wszystkich, aby oprócz uporządkowania na-
grobków naszych bliskich, uprzątnąć jeden z tych zapomnianych i zaniedbanych. Wspólnie 
zadbajmy o czystość naszego nasielskiego cmentarza.

Ćw. Daniel Królak

ZE SZKÓŁ. SP Cieksyn

Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia
4 października nauczycielki 
matematyki (Ewa Nerć-Rącz-
ka, Barbara Blank i Anna Wa-
siak) zorganizowały w Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Cieksynie obchody 
Światowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia. W tym roku w ak-
cji brały udział 5 862 szkoły na 
całym świecie, z czego 5 400 
w Polsce. Celem akcji jest pro-
pagowanie zabawowej formy 
nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla 
uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach, natomiast 
dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość 
trudnych przypadków mnożenia. Główne motto akcji brzmi: Młodsi sprawdza-
ją, czy starsi tabliczkę mnożenia znają.

Dzień wcześniej na drzwiach sal lekcyjnych zostały powieszone kartki z działa-
niami tabliczki mnożenia, aby uczniowie mogli ją sobie przypomnieć i utrwalić. 

Następnego dnia dziewczęta z klas V przystąpiły do egzaminowania ze znajo-
mości tabliczki zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz pracowników szkoły.  
Po wylosowaniu zestawu działań i udzieleniu prawidłowych odpowiedzi egza-
minowany otrzymywał w nagrodę naklejkę, którą wszyscy z dumą nosili na pier-
si, bowiem świadczyła o super znajomości tabliczki mnożenia.

Dodatkową atrakcją dnia była możliwość zwolnienia klasy ze sprawdzania pra-
cy domowej lub odpowiedzi ustnej. Klasa wybierała delegatów, którzy na po-
czątku lekcji musieli powalczyć o nagrodę i udzielić prawidłowej odpowiedzi na  
3 zadane przez nauczyciela przedmiotu przykłady oczywiście z tabliczki mno-
żenia. Wszyscy przedstawiciele klas stanęli na wysokości zadania i był to dzień 
bez odpytywania. 

Nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak dużo ekspertów tabliczki mnożenia jest 
w szkole, zarówno wśród młodszych, jak i starszych.

Wszyscy dobrze się bawili, a przecież nauka przez zabawę przynosi najlep-
sze efekty. Na pewno za rok nasza szkoła z ogromną radością przystąpi po raz  
3 do akcji.

K.M.

Z NOK. Standup

Komedia pomyłek
W niedzielę, 6 października br., na scenie Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury wystąpił Błażej Krajewski 
– bydgoski komik, który z powodzeniem roz-
miesza publiczność w całej Polsce. Jego występy 
w internecie są wyświetlane po kilka milionów 
razy. Błażej ze swoim najnowszym programem 
„Komedia Pomyłek” rozbawił do łez publicz-
ność wypełniającą po brzegi salę kina „Niwa”. 
Artysta znany jest z genialnych modulacji gło-
sowych, historii opowiadanych o swojej rodzin-
nej Bydgoszczy oraz wcielania się w postacie 
zaczerpnięte ze świata popkultury.

(d)
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KINO NIWA ZAPRASZA
18-20 października GODZ. 15:00 2D dubb.

23-24 października GODZ. 15:00 2D dubb.

DORA I MIASTO ZŁOTA
Przygodowy, familijny,  Australia, USA, Meksyk; Czas trwania 
1 godz. 42 min. 

Idylliczne dzieciństwo Dory to nieustająca przygoda  
w lasach deszczowych. Ale teraz, kiedy jest już nasto-
latką, rodzice Elena (Eva Longoria) i Cole (Michael Pena) 
starają się przygotować ją do przeżyć znacznie bardziej 
ekstremalnych niż dżungla - do życia w liceum. Wy-
syłają nastolatkę do miasta, gdzie mieszka jej rodzina, 
ukochana babcia oraz kuzyn Diego. Zderzenie z miej-
ską dżunglą to wielkie wyzwanie.

18-20 października GODZ. 17:00 2D PL

23-24 października GODZ. 17:00 2D PL

BOŻE CIAŁO
Dramat,  Polska; Czas trwania 1 godz. 42 min. 

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 
20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w po-
prawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie 
marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiad-
ki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie 
skierowany do pracy w zakładzie stolarskim.

18-20 października GODZ. 19:15 2D PL

23-24 października GODZ. 19:15 2D PL

CZARNY MERCEDES
Kryminalny,  Polska; Czas trwania 2 godz.  

W tajemniczych okolicznościach zostaje zamordowa-
na Aneta (Maria Dębska), piękna żona szanowanego 
adwokata, Karola Holzera (Artur Żmijewski). Sprawę za-
bójstwa próbuje rozwikłać nadkomisarz Rafał Król (An-
drzej Zieliński), funkcjonariusz współpracującej podczas 
okupacji z Niemcami Granatowej Policji. Kolejne tropy 
mnożą podejrzenia i ujawniają głęboko skrywane se-
krety zmarłej oraz niejasne powiązania jej męża z wy-
soko postawionym oficerem SS (Aleksandar Milićević)

25-27 października GODZ. 16:00 2D dubb.

30-31 października GODZ. 16:00 2D dubb.

2-3 listopada GODZ. 15:00 2D dubb.

5-7 listopada GODZ. 15:00 2D dubb.

RODZINA ADDAMSÓW
Animowany, komedia, familijny; USA, Wlk. Brytania, Kanada; 
Czas trwania 1 godz. 45 min. 

Rodzina Addamsów, po przeprowadzce do New Jer-
sey, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku, a także 
wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej 
Margaux Needler. W dodatku Addamsowie szykują się 
do wielkiej rodzinnej uroczystości...

25-27 października GODZ. 18:00 2D napisy

30-31 października GODZ. 18:00 2D napisy

TO: ROZDZIAŁ 2
Horror;  Kanada, USA; Czas trwania 2 godz. 49 min. 

Kontynuacja entuzjastycznie przyjętego przez kryty-
ków globalnego przeboju kasowego „To” z 2017 roku. 
Horroru, który na nowo definiuje ten gatunek filmowy, 
a zarazem wykracza poza jego ramy, stając się częścią 
kulturowego ducha epoki. W związku z tym, że zło 
wkrada się do miasteczka Derry, w stanie Maine, co 27 
lat, film „To: Rozdział 2” ponownie gromadzi jego bo-
haterów, z których każdy już dawno poszedł w swoją 
stronę - tym razem jako dorosłych, prawie trzydzieści 
lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części.

2-3 listopada GODZ. 17:00 i 19:15 2D dubb.

5-7 listopada GODZ. 17:00 i 19:15 2D dubb.

CZAROWNICA 2
Familijny, przygodowy, fantasy;  USA; Czas trwania 1 godz. 
58 min. 

Akcja filmu rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach 
„Czarownicy” Już wiemy co utwardziło serce słynnej 
negatywnej bohaterki Disneya i sprawiło, że rzuciła 
przekleństwo na maleńką księżniczkę Aurorę. Tym ra-
zem zagłębimy się w relacje między Diaboliną i Aurorą, 
które będą zawierać nowe sojusze oraz staną w obliczu 
silnych przeciwników w walce o ocalenie wrzosowisk 
oraz żyjących na nich magicznych stworzeń.

Baran 21.03-20.04
W najbliższym czasie będziesz miał więcej 
okazji do spotkań z ludźmi. Niestety nie 
wszystkie kontakty okażą się bezproble-
mowe. Nie unikaj konfrontacji, nie chowaj 
głowy w piasek! 

Byk 21.04-20.05
Będziesz teraz większym niż zwykle do-
matorem. Dopadnie Cię jesienna chan-
dra. Pamiętaj, że duma jest złym doradcą, 
zwłaszcza ta urażona. Teraz skutecznie rzu-
cisz palenie lub inne nałogi.

Bliźnięta 21.05-21.06
Z natłoku pilnych spraw wybieraj najważ-
niejsze, staraj się wyplątać z trudnych sy-
tuacji nie paląc za sobą mostów. Utrzymuj 
życzliwą atmosferę wokół siebie, nie zapo-
minaj o lojalności i koleżeńskości.

Rak 22.06-22.07
Będziesz twórczy, pełen pomysłów, przy-
jaźnie usposobiony do świata. Naucz się 
odpoczywać. Nie możesz wciąż pracować 
na najwyższych obrotach. Potrzebujesz 
więcej czasu dla siebie!

Lew 23.07-23.08
Potrzebujesz teraz swobody, ale również za-
angażowania w to, co robisz. Ta pozytywna 
energia przesądzi o powodzeniu Twoich pla-
nów. Z łatwością będziesz nawiązywać nowe 
znajomości.

Panna 24.08-22.09
Wyzwania, które postawi przed Tobą los, będą 
na miarę Twoich możliwości. Twoje ogromne 
atuty to energia, zaradność i spokojny opty-
mizm. Zrób z nich najlepszy użytek. Biegaj, 
spaceruj – bądź aktywny. 

Waga 23.09-23.10
Ludzie będą dla Ciebie życzliwi i pomocni. 
Jeśli masz jakieś wątpliwości – co do dalszej 
kariery lub przyszłości osobistej relacji, po-
rozmawiaj otwarcie z przyjacielem, do któ-
rego masz zaufanie.

Skorpion 24.10-22.11
Wierzysz we własne siły, niestety masz przy 
tym skłonność do impulsywnych decyzji. 
To moment na zatrzymanie się i złapanie we-
wnętrznej równowagi. Ani sukces, ani poraż-
ka nie trwają wiecznie.

Strzelec 23.11-21.12
To dobry czas na realizację planów wyma-
gających zdecydowania. Postaw warunki,  
ale bądź gotowy obronić swój punkt widze-
nia. Jesteś za bardzo drażliwy i za dużo bie-
rzesz do siebie. Nie przejadaj się.

Koziorożec 22.12-20.01
Nowe znajomości, interesujące dysku-
sje z ludźmi zmienią nieco twój sposób 
patrzenia na wiele spraw. Finanse rysu-
ją się obiecująco. To dobry czas na walkę  
ze zbędnymi kilogramami.

Wodnik 21.01-19.02
W pracy umocnisz swoją pozycję de-
monstrując świetne przygotowanie, ale 
nie popisuj się, bo granica między pew-
nością siebie, a prowokacją bywa cienka. 
Grożą Ci towarzyskie nieporozumienia.

Ryby 20.02-20.03
Zanim cokolwiek zrobisz, najpierw realnie 
oceń swoje możliwości. Sił do pracy Ci nie 
zabraknie, ale mogą Cię ponieść nerwy. Cza-
sem warto na chwilę przystanąć i wsłuchać się 
w siebie.

HOROSKOP
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DROBNE

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.

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

Usługi koparko-ładowarką Tel. 781 
948 220.

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

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

Sprzedam szatkownik elektryczny do 
kapusty i siodło konne. Tel. 608 394 281.

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

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nasielska 42 m2 plus garaż. Tel. 503 
661 073.

Wynajmę lokal w Nasielsku pod dzia-
łalność handlowo-usługową, gabi-
nety itp. Duży parking plus garaże.  
Tel. 509 744 365.

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nasielska 57,33 m Cena: 245 tys.  
Tel. 505 796 420.

Pielęgnacja ogrodów, wycinka drzew. 
Tel. 667 569 562.

Docieplenia budynków, elewacje.  
Tel. 667 569 562.

Remonty, glazura, terakota, malowanie, 
panele. Tel. 667 569 562.

Kupię ziemię rolną ok. Nasielska.  
Tel. 663 107 398.

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

Sprzedam dom z działką 1850 m2  
ul. Wiejska, Nasielsk. Tel. 505 613 100.

Przyjmę do pracy szpachlarza-malarza. 
Tel. 502 789 087.

Kawalerka do wynajęcia, Stare 
Pieścirogi. Tel. 608 350 378.

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

14.10.–20.10.2019 r. Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,
21.10.–27.10.2019 r. Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,

28.10.–3.11.2019 r. Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.,
4.11.–10.11.2019 r. Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.,

11.11.–17.11.2019 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.,
18.11.–24.11.2019 r. Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz..

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

Kot Ambroży
Rudy kot Ambroży szuka domu, w którym będzie wiódł życie kocie-
go jedynaka. Ambroży ma około roku. Jest dobrze zsocjalizowany, 
przyjacielski. Kocha mizianie i pieszczoty. Kontakt w sprawie adopcji  
608 799 836.

INFORMACJA MOPS
Grupy samopomocowe
Tworzymy dwie grupy samopomocowe, które działać będą przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy w Nasielsku: grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych 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!

ZPN.7125.3.2018.10.AS

Burmistrz Nasielska
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6  

położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4 a  
stanowiącego własność Gminy Nasielsk

1. Podstawa prawna
Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu 
mieszkalnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.)  
2. Przedmiot sprzedaży
W granicach działki nr 786/1 o pow. 0,1290 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr OS1U/00018573/2 zlokalizowany jest budynek miesz-
kalny Starzyńskiego 4 a. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku o powierzchni 52,00 m2 
wraz z udziałem wynoszącym 543/13450 części  w nieruchomości wspólnej. 
Przedmiotowy lokal znajduje się na I piętrze wyżej opisanego budynku. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Lokal 
wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjna oraz telefoniczną. Ogrzewanie zdalaczynnez kotłowni 
zbiorczej. Układ pomieszczeń w lokalu funkcjonalny i standardowy. Wyposażenie w lokalu kwalifikuje się do remontu i modernizacji.
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o pow. 2,30 m2 .
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
W/w nieruchomość nie znajduję się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Jednocześnie nadmieniam, iż Rada Miejska 
w Nasielsku nie ustanowiła prawa pierwokupu na rzecz Gminy Nasielsk oraz nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 25 Ustawy 
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji.
4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
109 840,00 złotych (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych).
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego terminu sporządzenia aktu 
notarialnego.
6. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali kon-
ferencyjnej (I piętro) o godz. 10 00.
Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 6 maja 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przy-
stąpił do licytacji. Drugi przetarg przeprowadzony został w dniu 8 lipca 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ 
nikt nie przystąpił do przetargu. Trzeci przetarg został przeprowadzony  w dniu 12 września 2019 r. Przetarg zakończył się wynikiem 
negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu
7. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą 
wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 12 listopada 2019 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 12 listopada 2019 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym 
uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. 
Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu 
wynikiem negatywnym.
8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia 
umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
okazania dowodu wniesienia wadium,
okazania dowodu tożsamości,
złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich 
bez zastrzeżeń,
w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego 
wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości 
a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie),
osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS, 
aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,
w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), 
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,
jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczest-
nictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,
w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał 
pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie),
jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne 
oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,
koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214), 
na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ 
w gazecie Życie Nasielska. 
Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w gazecie o zasięgu powiatowym. 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Niepokojące objawy  
- gorączka
Każdy pies jest inny, ma inny temperament, przyzwyczajenia, sposób 
zachowania. Z czasem poznasz swojego psa i zaczniesz zauważać, gdy 
będzie działo się z nim coś złego. Poniżej przedstawiamy kilka objawów, 
których wystąpienie powinno być dla ciebie sygnałem, że czas udać się do 
weterynarza. Pamiętaj jednak, że najważniejsza jest czujność i obserwacja 
zwierzęcia, a przedstawione w poradniku symptomy chorobowe nie są 
wszystkimi, na jakie musisz zwracać uwagę. Bądź w kontakcie z zaufanym 
lekarzem weterynarii i nie zwlekaj z wizytą u niego, gdy stwierdzisz, że 
z twoim zwierzęciem dzieje się coś niepokojącego.

Fizjologicznie temperatura psa w zależności od wielkości zwierzęcia po-
winna mieścić się pomiędzy 38 a 39 st. C. Małe i młode psy powinny mieć 
temperaturę mieszczącą się w przedziale 38,5 – 39 st. C. Psy duże i starsze 
powinny mieć temperaturę w granicach 38 – 38,5 st. C. Wzrost tempera-
tury psa powyżej 39,5 st. C uważa się za gorączkę, podniesienie tempera-
tury do ponad 40 st. C uznaje się zaś za wysoką gorączkę.

Pomiaru temperatury psa dokonujemy w odbytnicy zwierzęcia. Wy-
łącznie na podstawie pomiaru temperatury możemy mówić o gorączce 

bądź jej braku. Suchy nosek nie jest wyznacznikiem temperatury. Jeśli ter-
mometr wskaże gorączkę, niezwłocznie powinieneś/aś szukać pomocy 
u lekarza weterynarii. Pojawienie się gorączki jest zawsze bardzo niepoko-
jącym objawem, którego nie wolno bagatelizować. Zwykle gorączce to-
warzyszą dreszcze, posmutnienie, apatia, brak apetytu, przyspieszenie akcji 
serca, ziajanie, senność. Najczęstszymi przyczynami wysokiej gorączki są: 
infekcje bakteryjne i wirusowe układu oddechowego, moczowego, po-
karmowego, ropomacicze, babeszjoza, zaniedbane rany i ropnie itp.

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

Brydż
Wyniki turnieju „dwudziestego”, 11.10.2019 r.:
1. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski  80 pkt (63,49%)
2. Waldemar Gnatkowski – Robert Truszkowski  73 pkt (57,94%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra   66 pkt (52,38%)
4. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek    64 pkt (50,80%)
5. Mirosław Ćmoch – Krzysztof Morawiecki  62 pkt (49,21%)
6. Andrzej Lenart – Andrzej Szczepański  57 pkt (45,24%)
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   53 pkt (42,06%)
8. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski  49 pkt (38,89%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1. Waldemar Gnatkowski     114 pkt
2-3  Piotr Kowalski      108 pkt
 Grzegorz Nowiński     108 pkt
4-5. Janusz Muzal      102 pkt
 Janusz Wydra      102 pkt
6. Krzysztof Michnowski     88 pkt
7-8.  Zbigniew Michalski     80 pkt
 Krzysztof Morawiecki     80 pkt
9. Robert Truszkowski     75 pkt
10.  Kazimierz Kowalski     74 pkt
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 

PK

R E K L A M A
źródło www.90minut.pl

PIŁKA NOŻNA

Wygrana i remis
Wkra Cieksyn grająca w B klasie okręgu ciechanowskiego wzbogaciła 
się o kolejny punkt. Drużyna wywalczyła go na wyjazdowym meczu  
z Tamką Dzierzgowo. Spotkanie rozegrane 13 października zakończyło 
się bezbramkowym remisem.

Tydzień wcześniej Wkra Cieksyn gościła u siebie drużynę z Opii Opino-
góra. Do przerwy to goście prowadzili 1:0. W drugiej połowie zwiększyli 
przewagę do dwóch bramek. Pod koniec meczu honorową bramkę dla 
Wkry Cieksyn zdobył Mariusz Konsiewicz, ustalając ostateczny wynik 
spotkania na 2:1.

W ósmej kolejce Wkra Cieksyn zagra na własnym boisku 20 października 
o 15:00 z Gryfem Kownaty Żędowe, a w dziewiątej kolejce zawodnicy 
wyjadą na mecz z Gladiatorem Słoszewo.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Kolejne punkty na koncie Żbika
Drużyna seniorska Żbika Nasielsk 
wywalczyła w ostatnich dwóch 
meczach kolejne punkty. Tym 
razem po jednym zwycięstwie 
i jednym remisie Żbikowi przybyło  
4 punkty, choć zarówno kibice, jak 
i zawodnicy liczyli na podwójny 
komplet, czyli 6 punktów.

W pierwszym spotkaniu, roze-
granym na nasielsk im boisku,  
5 października br., nasza drużyna 
pokonała Koronę Szydłowo wyni-
kiem 4:2.

Pogoda nie sprzyjała komfortowej 
grze, ponieważ wiał zimny wiatr, to 
początek meczu był bardzo opty-
mistyczny i rozgrzał atmosferę tego 
meczu. Autorem pierwszej bram-
ki już w 5. minucie był Michał Er-
nest. Jednak radość z jej zdobycia 
nie trwała długo. Zaledwie 6 minut 
później zawodnik Korony, Kamil 
Głowacki, wyrównał wynik meczu. 
Na domiar złego, w 25 minucie 
drugą bramkę dla Korony zdobył 
Kacper Górniak.

Na szczęście taki obrót spraw nie 
zniechęcił zawodników naszej dru-
żyny do dalszej walki, chociaż-
by o remis. Żbik pokazywał swoją 
przewagę przebywając częściej na 
połowie boiska Korony kilkukrot-
nie, atakując bramkę gości. Uda-
ło się to w 39. minucie Mikołajowi 
Adamskiemu i to z odległości kil-
ku metrów. Po tym strzale nastro-
je znacznie się poprawiły. Chwilę 
wcześniej jedyną żółta kartkę sę-
dzia pokazał Krzysztofowi Kłosowi. 

Druga połowa obfitowała w gorące 
akcje, ale także w zmiany. Po prze-
rwie Mikołaja Adamskiego zastąpił 
Igor Kaczorek. Żbik Nasielsk w 15 
minut zregenerował siły i zawod-
nicy walczyli o zdobycie przewagi 
bramkowej. Na miejsce Kamila Ja-
gielskiego wszedł Kamil Stańczak, 
a Sebastiana Chmielewskiego za-
stąpił Michał Ernest.

Doskonałą okazję do zdobycia 
gola miał Damian Załoga, który 
otrzymał piłkę od Marcina Chy-
czewskiego. Niestety jego strzał na 
pustą bramkę był zbyt mocny i piłka 
przeleciała nad poprzeczką. Kilka-
naście minut później ten sam za-
wodnik strzelił z bliskiej odległości 
do bramki przeciwników, ale piłka 
przeleciała tuż obok słupka. 

Kiedy mecz zbliżał się ku końco-
wi bezpardonowy i szybki atak na 
bramkę drużyny z Szydłowa wy-
konał Mateusz Bramowicz. W tym 
starciu bramkarz okazał się bezsilny 
i Żbik zdobył gola. 

Chwilę później wynik spróbował 
poprawić Kamil Jagielski strza-
łem z główki, lecz piłka minimal-
nie przeszła obok słupka. Kolejną 
bramkę zdobył Marcin Świderski 
w doliczonym czasie gry podwyż-
szając wynik meczu do 4:2. 

Po tym spotkaniu Żbik wzmoc-
nił swoją pozycję w tabeli i trafił na 
trzecią pozycję z 20. punktami, tra-
cąc do Mławianki Mławy 3 punkty 
i jeden punkt do Narwi 1962 Ostro-
łęka.

Spotkanie w 10. kolejce Żbik 
Nasielsk rozegrał na wyjeździe 
z Wkrą Bieżuń, 12 października 
br. Ostatni mecz z tą drużyną, 
rozegrany 26 maja br., zakończył 
się wygraną Żbika 4:1. 

Początek meczu był  raczej 
spokojny, a kibice gospodarzy 
śpiewem zachęcali swoich za-
wodników do gry. Na wsparcie 
wiernych kibiców mógł liczyć 
także i Żbik Nasielsk.

Pierwsza połowa spotkania nie 
obfitowała w znaczące i emo-
cjonujące akcje. Doszło jedy-
nie do kilku nieregulaminowych 
zagrań, w których sędzia poka-
zał żółte kartki – Damianowi Za-
łodze ze Żbika w 16. minucie, 
Marcinowi Kądalskiemu z Wkry 
w 26. minucie i w ostatniej mi-
nucie pierwszej połowy Filipowi 
Adamskiemu. Ten ostatni z począt-
kiem drugiej połowy został zastą-
piony na boisku przez Sebastiana 
Chmielewskiego. Doszło także do 
zmiany w drużynie gospodarzy.

Druga połowa rozpoczęła się obie-
cująco dla naszej drużyny. Kil-
ka minut po przerwie pierwszego 
gola z rzutu wolnego zdobył Mi-
chał Ernest. W kolejnych minutach 
posypały się żółte kartki. Kolejno 
w ciągu 10. minut zobaczyli je: Igor 
Kaczorek, Kamil Jagielski i Ceza-
riusz Prusinowski.

Przewagę nad Wkrą Bieżuń kolej-
nym golem zwiększył w 65. mi-
nucie Łukasz Zalewski. Końcówka 
drugiej połowy należała bowiem 
do Wkry Bieżuń. Zawodnicy się 
zmobilizowali i postanowili odro-

bić straty, zwłaszcza po zdobyciu 
gola przez ich zawodnika Grzego-
rza Barskiego. Żbikowi nie pomo-
gły zmiany: na miejsce Michała 
Ernesta wszedł Daniel Tułowiecki, 
a Damiana Załogę zastąpił Mikołaj 
Adamski. Chwilę po nich bowiem 
drugą bramkę dla Wkry strzelił Łu-
kasz Betlejewski.

W ostatnich minutach nie zabrakło 
kolejnych kartek, również czer-
wonych. Najpierw żółtą zobaczył 
Cezary Duda ze Żbika, a chwilę 
później żółtą i czerwoną Marcin 
Rokicki z Wkry Bieżuń. W doliczo-
nym czasie gry, czerwoną kartkę 
otrzymał też Łukasz Betlejewski. 

Po opuszczeniu boiska przez tych 
dwóch zawodników, mimo przewa-
gi, zawodnicy Żbika nie zdążyli zdo-

być zwycięskiej bramki i powrócili do 
Nasielska z jednym punktem.

Niestety, remis nie pozwolił nam 
utrzymać 3-punktowego dystansu 
od liderów tabeli i w tej chwili wyno-
si on 5 punktów. Ponadto w stosunku 
do sytuacji po 9. kolejce, teraz Żbik 
Nasielsk spadł w tabeli na miejsce 5. 

Wyprzedziły nas drużyny KS CK 
Troszyn, który pokonał na wyjeździe 
Sonę Nowe Miasto aż 10:0 i Ostrovia 

Ostrów Mazowiecka, która wygrała 
z Mazowszem Jednorożec 2:0.

Przed nami w niedzielę, 20 paź-
dziern ika b r. ,  mecz domow y 
z Kryształem Glinojeck. Odbędzie 
się on o godzinie 14:00. Nato-
miast 26 października br., o godzi-
nie 11:00, na wyjeździe Żbik spotka 
się z Mazowszem Jednorożec. Do 
końca rundy jesiennej pozostały 
do rozegrania 4 kolejki.

Michał B.

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

1.  Mławianka Mława 10 26 8 2 0 39-15

2.  Narew 1962 Ostrołęka 10 24 7 3 0 41-17

3.  KS CK Troszyn 10 22 7 1 2 32-9

4.  Ostrovia Ostrów Maz. 10 22 7 1 2 22-10

5.  Żbik Nasielsk 10 21 6 3 1 20-12

6.  Kryształ Glinojeck 10 19 6 1 3 32-15

7.  Wkra Bieżuń 10 17 5 2 3 19-16

8.  MKS Ciechanów 10 15 5 0 5 23-16

9.  PAF Płońsk 10 15 5 0 5 20-13

10.  GKS Pokrzywnica 10 11 3 2 5 16-31

11.  Korona Szydłowo 10 10 3 1 6 21-25

12.  Iskra Krasne 10 9 3 0 7 21-27

13.  Tęcza Ojrzeń 10 9 3 0 7 18-31

14.  Mazowsze Jednorożec 10 6 2 0 8 12-41

15.  GKS Strzegowo 10 4 1 1 8 10-27

16.  Sona Nowe Miasto 10 1 0 1 9 8-49


