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jako mieszkaniec Nasielska 

informuję, 

że w piśmie z dn. 17.10.2019 r. 

skierowanym

do RADY MIEJSKIEJ

przedłożyłem wniosek  

z obszernym uzasadnieniem,  

aby nowe rondo  

nazwać imieniem 

GEORG’A ORWELL’A

po konsultacjach społecznych

R E K L A M A

Z GMINY.  
Pożar w Borkowie

Ogień 
zabrał 
plony
Niedziela, 27 października br., sta-
ła się wyjątkowo trudnym dniem 
dla rodziny z Borkowa. 

Na jednej z posesji znajdującej 
się tuż obok stacji paliw spłonęły 
budynki gospodarcze – stodoła i 
dach obory wraz z poddaszem. 
A wszystko działo się nad ranem. 
Do straży pożarnej meldunek o 
pożarze dotarł ok. godz. 4.30. 
Przyczyny pożaru nie są jeszcze 
oficjalnie znane.

Gospodarze nie wiedzieli, że pło-
ną ich zabudowania, nic nie sły-
szeli. Ogień zauważył mężczyzna 
przewożący mleko, który zatrzy-
mał się na stacji benzynowej i tak 
długo naciskał na klakson aż obu-
dził właścicieli nieruchomości.

czytaj na str. 3

U NAS

Autobusem po gminie 
 – Teraz mogę dostać się do Nasielska bez problemu i wrócić po południu do Cieksyna auto-
busem. Nie mam prawa jazdy, więc do tej pory musiałam prosić domowników lub sąsiadów 
o podwiezienie do miasta. Te połączenia to bardzo dobry pomysł – mówi pani Anna z Cieksyna. 

Nowe połączenia autobusowe, które funkcjonują w naszej gminie 
od początku września br., ułatwiają mieszkańcom wsi dotarcie do 
Nasielska i do dworca PKP. Korzystają z nich regularnie uczniowie 
szkół średnich, osoby pracujące zawodowo oraz osoby starsze. 

Program lokalnych przewozów pasażerskich f inansowany jest ze 
środków wojewody mazowieckiego oraz gminy Nasielsk. W okre-
sie od września do grudnia br. dofinansowanie pozyskane od woje-
wody wyniesie – 94 593,00 zł brutto, zaś gmina Nasielsk na ten cel 
przeznaczy 37 171,80 zł brutto.

O G Ł O S Z E N I E
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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 POWIATU

Szanowni Państwo,
informujemy, że całodobowa Telefoniczna Informacja Pacjenta. 
Przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, konsultanci TIP udzielają informa-
cji 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

Nieodpłatna  
pomoc prawna
Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna od listopada będzie udzie-
lana zgodnie z poniższym harmonogramem:

Radca prawny:
 – poniedziałek 13:00 – 17:00,
 – wtorek 12:00 – 16:00,
 – środa 12:00 – 14:00

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

INWESTYCJE

Wybrane odcinki dróg gminnych
Ruszyła inwestycja pod nazwą „Modernizacja wybranych dróg gmin-
nych”. Przetarg składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała drogi 
gminne w miejscowościach: Nowiny, Dąbrowa, Toruń Dworski – Zaborze, 
Jackowo Dworskie, Mazewo Dworskie B, Studzianki i Mogowo, a część 
druga ulice: Starzyńskiego, Wąską i Broninek w Nasielsku oraz Leszczy-
nową w Starych Pieścirogach. 

– W ramach inwestycji wykonane zostaną nawierzchnie asfaltowe, po-
bocza i oznakowanie, a łączna jej wartość wyniesie 1,55 mln zł. Termin 
zakończenia prac wyznaczono na 29 listopada br. – informuje Radosław 
Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji w nasielskim Urzędzie Miejskim. 
Prace budowlane są już realizowane przez firmę CZYSTOŚĆ z Wołomina. 

Ponadto lada dzień do budowy drogi, w ramach inwestycji pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice – Pianowo – Głodowo – 
Pniewska Górka – Pniewo – II etap” przystąpi firma Infrastruktura-Bud. 
Chodzi dokładnie o odcinek o długości około 550 metrów od Pniewskiej 
Górki do Pniewa. Wartość zamówienia wynosi prawie 477 tys. zł.

Michał B.

Boisko gotowe
Zakończyły się już prace związane z budową boiska trawiastego do piłki 
nożnej przy Szkole Podstawowej w Dębinkach. Poza wykonaniem boiska, 
wybudowano także miejsca parkingowe przy budynku szkoły oraz ciąg 
pieszo-jezdny na terenie szkolnym.

 – Wykonawcą inwestycji była firma Baz-Bruk Marek Bazylewski 

z Nasielska. Realizacja zamówienia kosztowała 260 tys. zł – mówi Rado-
sław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji nasielskiego magistratu. 

Oficjalny odbiór pierwszej części inwestycji nastąpił w środę, 30 paździer-
nika br. Brali w nim udział: Radosław Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji, 
Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady Miejskiej, Mirosław Kasiak sołtys 
Dębinek, Grażyna Menich-Masanowska dyrektor SP w Dębinkach.

Michał B.
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Z UM

Jakim powietrzem oddychamy 
w gminie Nasielsk?

Z MIASTA

Modernizacja 
Dębowej
Ruszyła realizacja ważnego projektu, modernizacji ulicy Dębowej 
w Nasielsku, która łączy drogę wojewódzką (ulica Płońska) z drogą po-
wiatową (ulica Kościuszki). 

Ta ulica jest też swego rodzaju wizytówką naszego miasta, ponieważ przy 
niej znajduje się stadion miejski, na którym co tydzień odbywają się me-
cze piłki nożnej, w których udział biorą drużyny z całego północnego 
Mazowsza.

 – Wykonawcą tego zadania jest firma BazBruk z Nasielska, a jego war-
tość wynosi ok. 780 tys. zł – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału 
Inwestycji w nasielskim magistracie. – W ramach tej inwestycji wykonana 
zostanie kanalizacja deszczowa, chodniki z dwóch stron ulicy, parking od 
strony stadionu i oczywiście nawierzchnia asfaltowa. Prace zostaną wy-
konane na odcinku 340 metrów – dodaje.

W czwartek, 17 października br., odbyło się przekazanie terenu wyko-
nawcy, a tydzień później rozpoczęły się prace. W związku z tym kierow-
cy muszą liczyć się z utrudnieniami na tej ulicy, a dojazd do stadionu jest 
obecnie możliwy od ulicy Lipowej. Planowany termin zakończenia inwe-
stycji przewidziano na 29 listopada br.

Michał B.

Uprzejmie informujemy, że w ra-
mach zadania pn. „Zakup systemu 
służącego informowaniu o jako-
ści powietrza w Gminie Nasielsk” 
zrealizowanego przy pomocy 
środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2019” zakupiono i zainstalowano  
7 sensorów pomiarowych oraz ta-
blicę LED informującą o jakości po-
wietrza na terenie Gminy Nasielsk.

Czujniki wskazują aktualny po-
ziom zapylenia pyłami PM2,5 
i PM10. Dzięki czytelnym infogra-
fikom mieszkańcy gminy łatwo 
sprawdzą bieżący stan powietrza 
w pobliżu swojego domu, pracy 
czy szkoły swojego dziecka.

Serdecznie zachęcamy do śle-
dzenia pomiarów czujników, jed-
nocześnie mamy nadzieję, że 
zainstalowany system zwiększy 
świadomość mieszkańców, a co za 
tym idzie wpłynie na ograniczenie 
spalania odpadów w domowych 
paleniskach i zmianę systemów 
grzewczych na przyjazne środowi-
sku. Mamy nadzieję, że w przyszło-
ści czujniki przez okrągły rok będą 
świecić tylko na zielono!

Na stronie https://panel.synge-
os.pl/sensor/pm10 mogą Pań-
stwo sprawdzić poziom zapylenia 
w siedmiu lokalizacjach na terenie 
gminy:
1. Urząd Miejski w Nasielsku,
2. Zarząd Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Nasielsku,
3 .  O c hotn ic z a  S t ra ż  Pożarna 
w Nasielsku,
4 .  S z ko ł a  P o d s t a wo wa  N r  2 
w Nasielsku,

5. Szkoła Podstawowa w Starych 
Pieścirogach,
6. Szkoła Podstawowa w Budach 
Siennickich,
7. Szkoła Podstawowa w Cieksynie.

Tablica LED informująca o wy-
nikach pomiarów ze wszystkich 
czujników została umieszczona 
na budynku Nasielskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Kościuszki 12.

Wkrótce na stronie www.nasielsk.
pl pojawi się również widget in-
formujący o stanie powietrza we 
wszystkich lokalizacjach na terenie 
Gminy Nasielsk.

Uwaga:
P o w y ż s z e  d a n e  p o m i a r o -
we mają jedynie charakter po-
mocniczy i informacyjny. Przy 
prowadzeniu czynności admini-
stracyjnych i prawnych należy ko-
rzystać z informacji dotyczących 
oceny jakości powietrza, sporzą-
dzanych w ramach państwowe-
go monitoringu środowiska przez 
Główny Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej 
aplikacji Syngeos – Nasze Powie-
trze na telefony komórkowe z sys-
temem Android oraz IOS (Apple). 
Aplikacja poinformuje o bieżącym 
stanie powietrza w Państwa okolicy. 
Bazuje ona na własnej infrastruktu-
rze czujników oraz na danych po-
bieranych z Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzię-
ki czemu dane są bardzo szczegó-
łowe i aktualne. Oprócz stężenia 
pyłów zawieszonych PM2,5 oraz 
PM10 – w aplikacji można spraw-
dzić aktualną temperaturę, wilgot-
ność i ciśnienie atmosferyczne.

Aplikacja łączy się automatycznie 
z najbliższym czujnikiem na pod-
stawie uruchomionej w telefonie 
lokalizacji, pozwalając również na 
wyszukanie i dodanie dowolnej 
miejscowości w Polsce, która pod-
łączona jest do sieci Syngeos lub 
GIOŚ. Poniżej przedstawiamy wy-
gląd aplikacji.

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z GMINY. Pożar w Borkowie

Ogień zabrał plony
Niedziela, 27 października br., stała się 
wyjątkowo trudnym dniem dla rodzi-
ny z Borkowa. 

Na jednej z posesji znajdującej się tuż 
obok stacji paliw spłonęły budynki 
gospodarcze – stodoła i dach obory 
wraz z poddaszem. A wszystko dzia-
ło się nad ranem. Do straży pożarnej 
meldunek o pożarze dotarł ok. godz. 
4.30. Przyczyny pożaru nie są jeszcze 
oficjalnie znane.

Gospodarze nie wiedzieli, że pło-
ną ich zabudowania, nic nie sły-
szeli. Ogień zauważył mężczyzna 
przewożący mleko, który zatrzy-
mał się na stacji benzynowej i tak 
długo naciskał na klakson aż obu-
dził właścicieli nieruchomości.

 – Chwilę przed tym jak usłysza-
łam trąbienie wstawałam do cór-
ki, żeby podać jej insulinę. Wtedy 
słyszałam jakieś szumy, ale wy-
dawało mi się, że to deszcz pada. 
Okazało się, że już wtedy płonął 

nasz dobytek – mówi pani Elżbie-
ta Dąbrowska. – Prawdopodobnie 
najpierw zapaliła się stodoła, ale 
nie wiemy od czego mógł po-
wstać ogień. Nie znajdowały się 
tam przecież żadne sprzęty elek-
troniczne czy kable, które mogły-
by ewentualnie przegryźć myszy 
– dodaje. 

W stodole znajdowało się tegoroczne 
zboże. A na podwórku przed nią stały: 
ciągnik, który małżeństwo kupiło trzy 
lata temu oraz samochód osobowy. 
Pan Daniel Dąbrowski próbował rato-
wać auto i odjechać nim dalej, ale nie 
zdążył. Oba pojazdy spłonęły. 

Poza zbożem w stodole znajdowa-
ła się też betoniarka, dwa śrutowni-

ki, 200 sztuk desek, które miały być 
przeznaczone na ogrodzenie oraz 
bele, z których miały powstać alta-
ny ogrodowe i zabawki dzieci takie 
jak rowery, trampolina i inne, scho-
wane tam po sezonie letnim. Ogień 
przedostał się także na stojącą obok 
oborę. Na szczęście udało się z niej 
wyprowadzić zwierzęta. Jednak 

budynek cały został zalany wodą  
i zwierzęta nie mają gdzie się schować 
przed zimnem. Gospodarze obawiali 
się także o swój dom, który znajdował 
się w pobliżu płonących zabudowań.

 – Ogień strzelał po podwórzu i był 
też moment, kiedy baliśmy się o nasz 
dom. Ale wtedy byli już z nami stra-
żacy, także w głębi duszy liczyliśmy, 
że nie dopuszczą do jego zapalenia. 

Jeden z rogów dachu naszego domu 
był już pokryty szarym popiołem 
unoszącym się w powietrzu – wspo-
mina pani Elżbieta.

Jak informuje mł. bryg. mgr Tomasz 
Wołoszyn, oficer prasowy Komen-
danta Powiatowego PSP w Nowym 
Dworze Mazowieckim, w akcji gasze-
nia pożaru w Borkowie wzięło udział 
66 strażaków z 14 jednostek. Z gminy 
Nasielsk do pożaru stanęły 2 jednost-
ki OSP Nasielsk, 2 jednostki OSP KSRG 
Cieksyn i OSP Jackowo Włościańskie. 
Akcja ratownicza trwała 6 godzin. 
Straty wynikające z pożaru wycenio-
no na ok. pół miliona złotych.

Aktualnie poszkodowanej rodzinie 
pomagają sąsiedzi i najbliższa rodzi-
na. Pierwszą i najważniejszą potrzebą 
jest pokrycie obory dachem, żeby 
zwierzęta były zabezpieczone przed 
zimą. Pani Elżbieta zauważa, że mają 
do dyspozycji jeden samochód, któ-
rym w trakcie dnia dojeżdża do córki, 
która przebywa w szkole, aby poda-
wać jej insulinę. Autem, które spłonę-
ło pan Daniel dojeżdżał do pracy.

Jeżeli ktoś mógłby pomóc rodzinie 
i chce ją wesprzeć zachęcamy do 
przyłączenia się do zorganizowanej 
zbiórki pieniędzy na rzecz pogo-
rzelców. Wystarczy wejść na stronę 
https://pomagam.pl/iiligbkj Nie trzeba 
się logować, a wpłata zajmuje chwilę. 

E.G.
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KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP
17 października ok. godz. 23.00 do centrali wpłynęło zgłoszenie doty-
czące płonącego drzewa i gałęzi, które miałaby podpalić grupka mło-
dzieży. Po przybyciu jednostki OSP Nasielsk na miejsce nie było tam już 
młodych ludzi. Pożar na szczęście nie rozprzestrzenił się i został szybko 
ugaszony.

18 października o godz. 14.30 strażacy zostali wezwani do Chrcynna. 
Samochód ciężarowy przewrócił się i leżał na prawym boku. Po przy-
byciu straży na miejsce okazało się, że zamówiona jest już laweta, która 
podjechała, aby zabrać pojazd z jezdni. Nikt nie odniósł obrażeń. Miejsce 
zabezpieczały jednostki OSP Nasielsk, dwie jednostki JRG i Wojskowa 
Straż Pożarna.

19 października chwilę przed godz. 17.00 w Krzyczkach Pieniążkach 
strażacy z jednostek OSP Nasielsk i OSP Nuna zabezpieczali lądowisko 
dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które przybyło do poszkodo-
wanego spadochroniarza.

19 października przed godz. 15.00 w Cieksynie na ul. Nasielskiej doszło 
do potrącenia rowerzystki przez kierowcę pojazdu osobowego. Kobie-
ta z licznymi obrażeniami, złamaniem i stłuczeniami trafiła do szpitala. 
W akcji brało udział 5 zastępów, wzywane było także Lotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe.

24 października o godz. 8.42 zostali zadysponowani strażacy na  
ul. Szkolną, gdzie zdejmowali kota z drzewa. Kot Edward cały i zdrowy 
został przekazany właścicielowi.

27 października ok. godz. 19.30 doszło do potrącenia pieszego na przej-
ściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. T. Kościuszki obok kina Niwa. Po 
przyjeździe straży okazało się, że na miejscu pracują już funkcjonariu-
sze policji oraz pracownicy medyczni. W akcji brały udział: OSP Nasielsk 
i dwie jednostki JRG.

29 października o godz. 18.00 strażacy zostali zadysponowani do Chr-
cynna, gdzie droga nr 632 w Chrcynnie została zablokowana w wyniku 
zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Jednym z pojazdów kierowała 
kobieta, podróżująca sama. Została ona zabrana do szpitala celem prze-
prowadzenia kontroli medycznej. Drugim pojazdem podróżowały trzy 
osoby, wszyscy wraz z kierowcą nie doznali żadnych obrażeń. Miejsce 
wypadku zabezpieczała jednostka OSP Nuna, OSP Nasielsk i dwie jed-
nostki JRG.

W dniu 18.10.2019 r. w Jackowie 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej 
samochód marki Honda, którym 
kierował 19-letni mieszkaniec gmi-
ny Świercze znajdujący się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikami 1,05 
mg/l i 1,02 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

W dniu 20.10.2019 r. do Komisa-
riatu Policji w Nasielsku wpłynęło 
zgłoszenie o uszkodzeniu samo-
chodu osobowego na niestrzeżo-
nym parkingu przy przedszkolu 
samorządowym w Nasielsku. Nie-
ustalony sprawca uszkodził auto 
poprzez wybicie cegłą jednej szy-
by oraz częściowe rozbicie kolej-
nej. Trwają czynności w tej sprawie.

W dniu 22.10.2019 r. w Nowych 
Pieścirogach funkcjonariusze Re-
feratu Kryminalnego KP Nasielsk 
wykonując czynności operacyj-
ne wylegitymowali 32-letnie-
go mieszkańca gminy Nasielsk, 
u którego ujawnili, w kieszeni kurt-
ki, cztery torebki foliowe z zapię-
ciem strunowym z zawartością 
środków odurzających. Sprawcę 
zatrzymano i podczas przesłucha-
nia przyznał się do nielegalnego 
posiadania środków odurzających.

W dniu 25.10.2019 r. w Nasielsku 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
dokonali zatrzymania 26-letnie-
go mężczyzny, który będąc pod 
wpływem alkoholu podczas wy-
konywania czynności służbowych 
przez policjantów dopuścił się ich 
znieważenia. Sprawca podczas 
przesłuchania przyznał się do za-
rzucanego mu czynu. 

Sporz. RW

NA SYGNALE

18-latek  
potrącił pieszego
W niedzielę wieczorem, 27 
października br., w Nasielsku 
doszło do potrącenia męż-
czyzny (61 lat). Zdarzenie 
miało miejsce ok. godz. 
19.30 na przejściu dla pie-
szych przy ul. Kościuszki 
obok kina Niwa. Przechod-
nia potrącił 18-latetni kie-
rowca Audi A3. W wyniku 
wypadku mężczyzna do-
znał urazu głowy i lewego 
barku, dlatego został prze-
transportowany do szpitala. 
Tego samego dnia doszło 
także do potrącenia piesze-
go w Nowym Dworze Ma-
zowieckim.

(e.)

Z POLICJI

Kronika policyjna

NA SYGNALE

Usiłowanie 
zabójstwa
Prokuratura Rejonowa w Pułtusku, informuje, że wszczęła śledz-
two w sprawie usiłowania zabójstwa, do którego doszło w Nasielsku 
w piątek, 15 października 2019 r. około godziny 22.00. Do zdarzenia 
doszło w jedynym z domów przy ul. Dąbrowskiego, gdzie przebywali 
Artur S. i Marian S (59 l.) i spożywali alkohol.

Pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, w trakcie której Marian S. 
zadał Arturowi S. dwa ciosy nożem, powodując u ofiary dwie rany 
kłute klatki piersiowej w okolice serca. Policję zawiadomiła jedna 
z osób przebywających w domu. Artur S. został przewieziony do 
szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie nadal przebywa. 
Po uzyskaniu zgody lekarza, został on przesłuchany w charakterze 
świadka i pokrzywdzonego. Marian S. został natychmiast zatrzymany 
przez policję, doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, 
gdzie przedstawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa siostrzeńca 
Artura S. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu 
czynu i wyjaśnił, że nie pamięta okoliczności zdarzenia.

Wobec Mariana S. został zastosowany izolacyjny środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za 
usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawie-
nia wolności.

(red.) za: www. ostroleka.po.gov.pl

13 października br. nasielscy funk-
cjonariusze policji zatrzymali do 
kontroli 53-latka, mieszkańca po-
wiatu nowodworskiego, który, jak 
wykazało badanie, prowadził po-
jazd pod wpływem alkoholu. Kie-
rowca Ligiera, jak informuje st. asp. 
Joanna Wielocha, rzecznik praso-
wy Komendanta Powiatowego 
Policji w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, miał 0,91 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Teraz 
grozi mu kara do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

15 października br.  pol ic janci  
z Nasielska zatrzymali do kontroli 
53- letniego mieszkańca powiatu 
nowodworskiego, który kierował 
pojazdem Ligier mając 1,11 mg/l 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Teraz grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

18 pa źd z i ern ika  b r.  fun kc j o -
n a r i u s z e  Ko m i s a r i a t u  Po l i c j i  
w Nasielsku zatrzymali w Jackowie 
Włościańskim nietrzeźwego 30 
– latka z gminy Świercze. Jak in-
formuje st. asp. Joanna Wielocha, 
rzecznik prasowy Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim, kierują-
cego Hondą Civic miał 1,05 mg/l 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Teraz grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

19 października br.  w Krzycz-
kach Pieniążkach chwilę przed 
godz. 17.00 doszło do wypad-
ku z udzia łem spadochronia-
rza. Jak podaje do wiadomości st. 
asp. Joanna Wielocha, rzecznik 
prasowy Komendanta Powiato-
wego Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim, 34-letni miesz-
kaniec Warszaw y, prawdopo-
dobnie zasłab ł podczas skoku  

i wylądował na awaryjnym spa-
dochronie. Upadek z wysokości 
ok. 20 - 25 m, spowodował uraz 
twarzoczaszki. Poszkodowanego 
zabrano Lotniczym Pogotowiem 
Ratowniczym do szpitala w War-
szawie.

22 październ ika b r.  pol ic jan-
ci Komisariatu Policji w Nasielsku 
zatrzymali w Nowych Pieściro-
gach 34 - latka posiadającego  
2 sztuki amunicji. Dodatkowo za-
trzymano 32-latka posiadającego 
2,07 g. netto amfetaminy i 1,40 g. 
netto marihuany. Teraz grozi im 
nawet do 3 lat pozbawienia wol-
ności.

(e)

Z UM

Informacja dotycząca 
ZZO w Jaskółowie
Mając na względzie list otwarty Stowarzyszenia Aktywny i Czysty 
Nasielsk Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż decyzja z dnia 25 listo-
pada 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla in-
westycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów 
w miejscowości Jaskółowo nie może być na obecną chwilę wygaszona 
w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z tym, iż od decyzji z 
dnia 10 lipca 2019 r. kończącej wznowione postępowanie zostało zło-
żone przez inwestora odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego. SKO uchyliło decyzję kończącą wznowione postępowanie i 
przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Należy przypomnieć i wyraźnie podkreślić, iż zakład zagospodarowania 
odpadów w Jaskółowie nie może powstać z uwagi na fakt, iż obowiązu-
je uchwalona przez Radę Miejską w Nasielsku w dniu 22 stycznia 2019 
roku Uchwała Nr IV/31/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo gm. Nasielsk 
– Etap I. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego nie przewi-
duje możliwości budowy w Jaskółowie ww. zakładu – działki nr 453 i 455 
w ww. planie przeznaczone są pod uprawy rolne bez prawa zabudowy.
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Autobusem po gminie 
Z MIASTA

PKO  
już w centrum 
O planowanej zmianie lokalizacji siedziby oddziału PKO Banku Polskiego 
pisaliśmy dokładnie rok temu. Do tej pory, od 1991 roku, znajdował się on 
przy ulicy Kościuszki 31E. 

Od 22 października br. nowy oddział funkcjonuje przy ulicy Kilińskiego 
10, w dawnym budynku Urzędu Miejskiego. Prace związane z przenosi-
nami i przystosowaniem nowego miejsca do obsługi klientów trwały do 
ostatniej chwili.

Oficjalne otwarcie odbyło się we wtorek, 22 października br., a zaproszo-
no na nie strategicznych klientów placówki. Gminę Nasielsk reprezentował 
Marek Maluchnik, sekretarz Nasielska. 

Otwarcie nowej siedziby zaszczyciła także obecnością Lucyna Kopińska, 
dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej w regionie bydgoskim oraz inni 
przedstawiciele banku.

Dyrektor nasielskiego oddziału PKO BP, Anna Gawarecka, serdecznie 
dziękowała wszystkim gościom za przybycie do placówki w tym wyjąt-

kowym dniu. – Przeniesienie naszego oddziału wydarzyło się w bardzo 
ważnym roku dla całej instytucji, ponieważ świętujemy 100-lecie PKO 
BP. Był to czas wielu istotnych przedsięwzięć i śmiałych decyzji – mówiła 
dyrektor nasielskiego oddziału.

Były podziękowania dla gości, a także dla pracowników, których dyrektor 
Anna Gawarecka bardzo chwaliła za profesjonalną pracę, określając ich 
„zespołem marzeń”. Podziękowania skierowane były również do klien-
tów, którzy powierzają swoje sprawy finansowe właśnie tej instytucji. Dzię-
ki nowej lokalizacji bank PKO BP będzie mógł świadczyć usługi na jeszcze 
wyższym poziomie niż dotychczas.

Sekretarz Nasielska Marek Maluchnik podkreślił, że cieszy się z zagospo-
darowania budynku, w którym przed laty mieścił się Urząd Miejski, w taki 
sposób i bank znalazł tu siedzibę dla swojego oddziału.

W uroczystości uczestniczył również ksiądz Mariusz Majczak, który po-
święcił nową placówkę.

Nasielski oddział banku PKO BP przez prawie 20 lat miał niezmienny wy-
strój. Pracownicy byli oddzieleni od klientów szybą i wysoką ścianką.  
W nowej siedzibie tej instytucji panuje nowoczesny i prosty styl. 

W związku z przenosinami bank przez kilka dni był dla klientów nieczyn-
ny. Teraz czekają na nich wygodne kanapy, a w czasie bezpośredniego 
kontaktu z pracownikami wygodne krzesła. Jest też kącik przygotowany 
specjalnie dla dzieci. Na ścianach wiszą ekrany, na których wyświetlają się 
m.in. aktualne kursy walut. Najważniejszą zmianą jest to, że klienci przed 
podejściem do poszczególnych stanowisk będą musieli pobrać numerek 
przy drzwiach wejściowych.

W oddzielnym pomieszczeniu znajduje się też bankomat, z którego bez-
piecznie można skorzystać.

Michał B.

 – Teraz mogę dostać się 
do Nasielska bez proble-
mu i wrócić po południu 
do Cieksyna autobusem. 
Nie mam prawa jazdy, 
więc do tej pory musia-
łam prosić domowników 
lub sąsiadów o podwie-
zienie do miasta. Te po-
łączenia to bardzo dobry 
pomysł  – mówi pani 
Anna z Cieksyna. 

Nowe połączenia auto-
busowe, które funkcjo-
nują w naszej gminie od 
początku września br., 
ułatwiają mieszkańcom wsi do-
tarcie do Nasielska i do dworca 
PKP. Korzystają z nich regularnie 
uczniowie szkół średnich, osoby 
pracujące zawodowo oraz osoby 
starsze. 

Usł ugi  przewozowe ośmiu l i-
nii komunikacyjnych zapewnia-
ją: Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
w Nasielsku oraz Miętus Usługi 
Transportowo-Handlowe Paweł 
Miętek. 

Program lokalnych przewozów 
pasażerskich finansowany jest ze 
środków wojewody mazowieckie-
go oraz gminy Nasielsk. W okresie 
od września do grudnia br. dofinan-
sowanie pozyskane od wojewody 
wyniesie – 94 593,00 zł brutto, zaś 
gmina Nasielsk na ten cel przezna-
czy 37 171,80 zł brutto. 

 – Dofinansowanie wojewody bę-
dzie przyznawane w formie dopła-
ty do kwoty deficytu pojedynczej 
linii komunikacyjnej w przewo-
zach autobusowych o charakte-
rze użyteczności publicznej. Jest to 
dopłata w wysokości 1 zł do 1 wo-
zokilometra. Jednocześnie samo-
rząd terytorialny jest zobowiązany 
dopłacić do kwoty deficytu na da-
nej linii komunikacyjnej nie mniej 
niż 10 proc. ze środków własnych 
– wyjaśnia burmistrz Nasielska. 

W ramach działającego na naszym 
terenie programu lokalnych prze-
wozów pasażerskich wyznaczono 
trasy 8 linii komunikacyjnych, które 
w sumie liczą 194 km. 

Linia nr 1:  Nasiel sk Rynek – 
Nasielsk dworzec kolejowy – Mo-
gowo (Nasielsk Rynek – Nasielsk 
Krupki – Nasielsk Kolejowa – Ko-
sewo – Nasielsk Dworzec Kolejo-
wy – Mogowo)

Linia nr 2: Nasielsk – Cieksyn – 
Miękoszyn – Nasielsk (Nasielsk 
– Pieścirogi – Morgi-Czajki – Rusz-
kowo – Malczyn – Wiktorowo – 
Cieksyn – Nowa Wrona – Dobra 
Wola – Borkowo – Lelewo – Zabo-
rze – Miękoszyn – Dębinki – Czajki 
– Ruszkowo – Pieścirogi – Nasielsk)

Linia nr 3: Nasielsk – Mazewo 
– Jackowo – Kątne – Nasielsk 
(Nasielsk – Mazewo Włościańskie 
1,2 – Jackowo Włosciańskie1,2 – 
Jackowo Dworskie 1,2,3 – Lubomin 
– Mazewo Włościańskie – Maze-
wo Dworskie – Słustowo – Winniki 
– Kątne1,2 – Chlebiotki – Kosewo 
1,2 – Nasielsk)

Linia nr 4: Nasielsk Nuna – Budy 
Siennickie – Nasielsk (Nasielsk Chr-
cynno – Lorcin – Nuna – 1,2,3, – 
Krogule – Aleksandrowo – Budy 
Siennickie – Studzianki – Wągrod-
no – Siennica – Nasielsk)

Linia nr 5: Nasielsk – Kędzierzawi-
ce – Pianowo – 1,2,3 – Broninek 
– Nasielsk (Nasielsk – Kędzierzawi-
ce 1,2,3,4 – Chmielewo – Pianowo 
– 1,2,3 – Broninek – Nasielsk)

Linia nr 6: Nasielsk – Andzin 
– Nasielsk (Nasielsk Młynarska 
– Nasielsk Krupki – Nasielsk Kole-
jowa – Nasielsk Dworzec Kolejo-
wy – Stare Pieścirogi – Mokrzyce 
– Ruszkowo – Borkowo – Ciek-
syn – Andzin – Cieksyn – Bor-
kowo – Ruszkowo – Mokrzyce 
– Stare Pieścirogi – Nasielsk dwo-
rzec kolejowy – Nasielsk Kolejowa 
– Nasielsk Krupki – Nasielsk Mły-
narska)

Linia nr 7: Nasielsk – Krzyczki 
– Głodowo – Nasielsk (Nasielsk 
Młynarska – Pniewo – Krzyczki 
1 – Krzyczki 2 – Krzyczki 3 – Gło-
dowo 1 – Głodowo 2 – Głodowo 
3 – Nasielsk)

Linia nr 8: Nasielsk – Popowo 
– Żabiczyn – Nasielsk (Nasielsk 
Młynarska – Popowo Północ – Ja-
skółowo – Popowo Borowe – Po-
powo Południe – Nuna – Lorcin 
– Lorcin – Żabiczyn – Żabiczyn – 
Chrcynno – Nasielsk).

Jak zapewnia burmistrz Nasielska: 
– Przebieg tras ustalano we współ-
pracy z przewoźnikami . Zain-
teresowanie ofertą gminnych 
przewozów cały czas wzrasta. 
Gmina wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców 
w dalszym ciągu przyjmuje ich su-
gestie i uwagi na temat przebiegu 
linii oraz rozkładów jazdy i sukce-
sywnie je wdraża. Jeżeli obecnie 
powstałe trasy  będą cieszyły się 
zainteresowaniem mieszkańców, 
to oczywiście zostaną w kolejnym 
roku 2020, jeżeli okaże się, że któ-
raś z tras nie cieszy się powodze-
niem, to Gmina Nasielsk zmieni 
przebieg trasy. Jesteśmy otwarci na 
propozycje mieszkańców – dodaje 
B. Ruszkowski.

(red.)

Z NOK. Inwestycje

Modernizacja 
zakończona
Zgodnie z terminem, czyli do 18 października br., zakończono realizację 
zadania pt. Modernizacja infrastruktury IT kina Niwa. Dotację na wyko-
nanie tego projektu Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał w ramach kon-
kursu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z programu operacyjnego 
„Rozwój kin 2019”. Koszt całego zadania wyniósł 27 100 zł netto, a wy-
sokość otrzymanego dofinansowania z PISF to 13 550 zł.

Inwestycja dotyczyła wykonania modernizacji sprzętu komputerowego 
i uruchomienia systemu zasilania awaryjnego. Jej realizacja z pewnością 
przyczyni się do sprawniejszej obsługi widzów. 

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Dziwne historie 
Polecam bardzo dobrą książkę Olgi Tokar-
czuk pt. Opowiadania bizarne. Autorka jest 
znaną pisarką wielokrotnie nagrodzoną oraz 
dwukrotnie uhonorowaną – nagrodą Lite-
racką Nike za powieść Bieguni i Księgi Ja-
kubowe, a także Literacką Nagrodą Nobla 
za rok 2018. Pisarka zachwyca swoimi hi-
storiami, które są pełne zaskakującej fabuły 
oraz ogromnej erudycji na wiele różnych 
tematów. 

Opowieści bizarne to jej ostatnia książka. Bi-
zarne to znaczy dziwne, piękne i budzące 
grozę historie. Jest ich dziesięć, a każda to-
czy się w innym czasie. Pasażer – opowiada 
o podróżniku, który leci samolotem i zwierza się przygodnemu człowiekowi 
ze swojego życia, ze swoich lęków i obaw. 

Człowiek, którego widzisz nie dlatego istnieje, że go widzisz, ale dlatego,  
że on na ciebie patrzy.

Jest to bardzo interesująca, psychologiczna opowieść. W opowiadaniu Prze-
twory, pojawiają się tytułowe przetwory, które robimy wszyscy i lokujemy je 
w piwnicy. Stały się one śmiertelne dla bohatera tej niesamowitej opowieści.  
Po śmierci matki obolały syn zakrada się do piwnicy i widzi ogromną ilość 
różnorakich przetworów. Konsumuje je ponad miarę, aż zaczyna ciężko cho-
rować. 

Oglądał kolejne przetwory z mieszaniną wzruszenia i wstrętu. I oto natknął 
się na jeden z napisem „Sznurówki w occie 2004”. Na mecz Polska – Anglia 
przytargał z piwnicy całe pudło przetworów, sięgał do pudełka na chybił trafił 
i pałaszował.

Historie z Opowiadań bizarnych – zaskakują czytelnika, budzą grozę i strach. 
Autorka podkreśla fakt, że są prawdziwe, bo w życiu wszystko może się wyda-
rzyć – wypadek, śmierć, utrata pamięci. Należy sięgać po tę lekturę ukazującą 
złożoność losów ludzkich. 

Czytelnik nie może być pewien, dokąd doprowadzą go poszczególne opo-
wieści. Olga Tokarczuk wytrąca nas ze strefy komfortu, wskazując, że świat staje 
się coraz bardziej niepojęty i dziwny. Autorka zadaje pytanie – czym jest po-
czucie dziwności i skąd się ono bierze? Czy bizarność jest cechą świata, czy 
może po prostu jest w nas?

Barbara Modzelewska

Święto 
Zmarłych
Niebo sinawe ku ziemi się schyla, 
drzewa wciąż sieją złociste liście, 
to nie jest wcale wiejska idylla,
to święto zmarłych jest uroczyste.

Bł ysk świateł wielki rozświetla 
mroki, 
zapach płomieni duszny i mocny,
słychać szelesty i ciche kroki,
bliscy na spacer przybyli nocny.

Na tym spacerze różaniec w rę-
kach, 
Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja,
potem przed grobem w ciszy się 
klęka, 
prośba o spokój wciąż się przewija.

Myślimy znowu o przemijaniu, 
serce gdzieś błądzi pod niebiosa-
mi, 
wielki wysiłek w naszym wytrwa-
niu, 
da piękny owoc, poznamy sami.

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

NASZE SPRAWY. Z historii miasta

Nasielsk we wczesnym średniowieczu

Z DKK

Zaskakująca  
książka Zusaka
W sobotę, 19 października br., odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Jak zawsze w miłej atmosferze przy ciastku, kawie i herbacie dyskutowali-
śmy o książce Marcusa Zusaka pt. Posłaniec. Autor ten ma niewątpliwy dar przy-
kuwania uwagi czytelnika, jego książka jest lekka, ale przemyślana i jednocześnie 
– pełna tajemnic. To taka niebanalna historia, w której do końca nie wiadomo, o 
co tak naprawdę chodzi. Dlaczego akurat ten bohater został „wybrany” i w jakim 
celu? Dlaczego powinien udowadniać cokolwiek i tak naprawdę – komu? Tytuł i 
przebieg początkowych wydarzeń wzbudzają wiele pytań, a może nawet kon-
trowersji, na które odpowiedzi ukryte są w treści. 

Cała akcja płynie tutaj równomiernym tempem, który w połączeniu z inspiru-
jącym stylem autora tylko wzmaga nieposkromioną ciekawość i nawet w mo-
mencie, gdy wydaje się, że już nic godnego uwagi nie może się zdarzyć – potrafi 
mile zaskoczyć.

To zdecydowanie jedna z tych powieści, które przemówią do każdego: prosta, 
nieskomplikowana i mocno dynamiczna przez fakt utrzymania w czasie teraź-
niejszym sprawia wrażenie relacji z przebiegu wydarzeń, a nawet – omówienia 
„na gorąco” tego, co się akurat dzieje. Autor nie wydaje werdyktów, powstrzy-
muje się także od moralizowania i filozofowania – co więcej – daje się wyczuć, 
że głęboko wierzy w inteligencję swojego odbiorcy i jego zdolność do roz-
graniczania dobra i zła. Nie ma tutaj zbyt wiele miejsca na analizowanie sytuacji, 
czy wysnuwanie dodatkowych wniosków – czytelnik otrzymuje tylko reflek-
sje głównego bohatera i pełną możliwość samodzielnej oceny poszczególnych 
postaci. 

Tradycyjnie nasza dyskusja o książce przerodziła się w dyskusję o życiu i o nas 
samych. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 16 li-
stopada o godz. 11.30. Tym razem podyskutujemy o dziennikach 1984-2005 
Andrzeja Łapickiego pt. Jutro będzie „Zemsta”. Będzie to wyjątkowe spotkanie 
z uwagi na 9-tą rocznicę istnienia DKK przy nasielskiej bibliotece.

(m)

Nakładem Wydawnictwa Instytutu 
Archeologii i Etnologii PAN ukazała 
się książka dra Mariusza Błońskiego 
pt. Nasielsk we wczesnym średnio-
wieczu (Warszawa 2019, ss. 349).  
Dr Mariusz Błoński jest pracow-
n i k i e m  n a u ko w y m  O ś r o d k a 
Interdyscyplinarnych Badań Arche-
ologicznych w Instytucie Arche-
ologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie.

Pierwsza prezentacja książki dra 
Mariusza Błońskiego odbyła się  
w piątek, 31 maja br., w siedzibie In-
stytutu Archeologii i Etnologii PAN 
w Warszawie. Prezentacja zgroma-
dziła wówczas liczne grono osób 
związanych ze środowiskiem na-
ukowym archeologów. Na ma-
jowej promocji gminę Nasielsk 

reprezentował Sekretarz Nasielska 
– Marek Maluchnik, który w imie-
niu Burmistrza Nasielska podzię-
kował autorowi za wielki wkład 
włożony w odkrywanie  nasiel-
skiej przeszłości oraz  publikację 
wyników swoich badań. Ze swo-
jej strony dr Mariusz Błoński zło-
żył podziękowania za wsparcie w 
prowadzeniu pracy naukowej tym 
wszystkim, którzy przyczynili się 

do powstania tej monogra-
fii. Spośród osób związanych 
z naszym miastem przede 
wszystkim p. Zdzisławowi 
Suwińskiemu, historykowi 
współpracującemu z archeolo-
gami prowadzącymi badania  
w Nasielsku oraz Burmi-
strzowi Nasielska - Bogda-
nowi Ruszkowskiemu wraz 
z Władzami Samorządowy-
mi Gminy Nasielsk, dzię-
ki którym publikacja książki 
uzyskała finansowe wsparcie 
miasta. 

Nasielsk we wczesnym śre-
dniowieczu to książka, która 
jest podsumowaniem badań 
archeologicznych prowa-
dzonych na terenie nasiel-
skiego grodziska i osady 
przygrodowej. Autor kie-

rował nimi w latach 2001-2006. 
Publikacja ta nie ogranicza się 
jednak tylko do prezentacji wy-
ników wykopalisk. Analizowane 
są w niej wszystkie źródła mo-
gące przyczynić się do pozna-
nia dziejów nasielskiego grodu  i 
związanego z nim terytorium w 
okresie od VII do XIII w., a za-
tem oprócz źródeł archeolo-
gicznych, również źródła pisane, 
kartograficzne, numizmatyczne, 
lingwistyczne i przyrodnicze.

To pierwsza i jedyna tak kom-
pleksowa publikacja o najdaw-
niejszych dziejach Nasielska. Na 
ten aspekt oraz na wielką mery-
toryczną wartość książki zwrócił 
uwagę w swoim wystąpieniu w 
Instytucie Archeologii i Etnolo-
gii PAN prof. dr hab. Andrzej Buko, 
promotor doktoratu  Mariusza Błoń-
skiego. Profesor Andrzej Buko pod-
kreślił też, że rzadko zdarza się taka 
chęć współpracy ze strony miejsco-
wego środowiska, z jaką spotkał się 
dr Mariusz Błoński w Nasielsku. 

Część wyników prac badawczych, 
ustalonych na wczesnośrednio-
wiecznym grodzisku w Nasielsku 
prezentowana była przez autora w 
oddzielnych opracowaniach nauko-

wych, na konferencjach krajowych 
i zagranicznych, w wydawnictwach 
specjalistycznych czy księgach pa-
miątkowych. 

Praca, poza wstępem i podsumo-
waniem, składa się z sześciu mery-
torycznych rozdziałów: II. Źródła 
do wczesnych dziejów Nasielska 
i okolic; III. Środowisko natural-
ne okolic Nasielska; IV. Badania 
archeologiczne grodziska; V. Ba-
dania na osadzie przygrodowej; 
VI. Ceramika z grodziska i osa-
dy przygrodowej w Nasielsku; VII. 
Nasielsk i jego okręg grodowy na 
tle organizacji grodowo-terytorial-
nej we wczesnym średniowieczu 
oraz Aneksu autorstwa dr Urszuli 
Iwaszczuk, zawierającego arche-
ozoologiczne opracowanie kości 
zwierzęcych z grodziska i przygro-
dowej osady. Zgodnie z wymaga-
niami naukowymi, uzupełniają ją 
tablice porównawcze i chronolo-
giczne, tabele danych, indeksy oraz 
streszczenie w języku angielskim. 
Szczególne cenny i wnoszący do 
naszej wiedzy o przeszłości grodu 
nasielskiego jest rozdział IV. Autor 
wyróżnia w nim cztery fazy budo-
wy i przekształceń grodu nad Na-
sielną. Opierając się na uzyskanych 
wynikach badań dendrochronolo-
gicznych, udowadnia w niej, że na-

sze miasto należy do najstarszych 
na Mazowszu – gród w Nasielsku 
pobudowano w latach 860-865, a 
zatem w tzw. czasach plemiennych, 
około 100 lat przed chrztem księ-
cia Mieszka I. Tym samym okres 
funkcjonowania nasielskiego gro-
du przesunięty został o około 200 
lat wstecz w stosunku do ustalone-
go dotychczas na podstawie źródeł 
pisanych.

Zdzisław Suwiński

Prezentacja książki Nasielsk we wczesnym średniowie-
czu odbędzie się w Nasielsku podczas uroczystości 
związanych z obchodami rocznicy uzyskania niepod-
ległości w dn. 8 listopada 2019 r. Serdecznie zapra-
szamy na spotkanie z autorem wszystkich miłośni-
ków historii, regionalistów oraz osoby, którym bliska 
jest tematyka związana z najdawniejszą przeszłością 
Nasielska. Po spotkaniu można będzie nabyć książkę 
z autografem autora.
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Małżeństwo to diament  
szlifowany przez całe życie

Dorocie i Bogdanowi Rębeckim 
z okazji, jakże pięknej,  

35 rocznicy ślubu  
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

szczęścia i wiecznej miłości 
składają Dzieci 

oraz cała Rodzina.

ROZMOWA Z…

Malarstwo jest moją pasją
Ewą Witkowską, mieszkanką Kosewa, która z zawodu jest ekonomistką, ale w wolnych 
chwilach zajmuje się sztuką. Jej prawdziwą pasją jest malarstwo. Artystka wciąż szuka 
nowych środków wyrazu, które pozwolą jej osiągnąć zaskakujący efekt na płótnie. Two-
rzy przede wszystkim obrazy olejne. 

około 3 lat. Później uzna-
łam, że najlepszym sposo-
bem na rozwój warsztatu 
malarskiego będzie udział 
w plenerach. Po każdym 
takim wyjeździe przywo-
zi łam nowinki z zakresu 
używanych farb, podkła-
dów, rozcieńczalników, czy 
teorii koloru. Uczestniczy-
łam również w otwartych 
wykładach na Akademii 
Sztuk Pięknych. Po jednym 
z nich zainteresowała mnie 
tempera żółtkowa, cze-
go owocem są dwie prace 
pokazywane na wystawie.

Jaka jest Pani ulubiona technika 
malarska? Czy tworzy Pani także 
w jakiś innych technikach, jakich?

 – Każda technika daje inne moż-
liwości wypowiedzi. Akwarela – 
tej delikatności i płynności żadna 
inna technika nie odda. Tempera 
– gładka, równa plama, cieniut-
kie z ostrymi brzegami linie. Akryl 
– szybko schnie i możliwa jest 
technika lania, drapania i łatwego 
łączenia z innymi materiałami, na 
przykład z metalowymi foliami, pa-
stami strukturalnymi, pigmentami, 
etc. Idealna technika do ekspery-
mentów. Olej – długo schnie, ale 
ma pewną plastyczność. I jest to 
moja ulubiona technika. 

Czy często Pani pracuje w ple-
nerze? Jakie tematy przeważają 
w Pani pracach?

 – Na plenery jeżdżę przeciętnie 
dwa razy w roku, w miesiącach let-
nich. W tym roku byłam na trzech 
plenerach. W lipcu nad Narwią 
koło miejscowości Wizna (Łom-
żyński Ośrodek kultury), w sierpniu 
w Gryficach (Gryficki Ośrodek Kul-
tury) i we wrześniu w Bieszczadach 
(Lesznowolski Ośrodek Kultury).

Maluję także okolice tych miejsc 
gdziekolwiek jestem na urlopie, czy 
wyjazdowym weekendzie. Na krót-
kie wyjazdy zabieram akwarele,  

na dłuższe akryle lub oleje. Tech-
niki mieszane i tempery, to techni-
ki studyjne. Zatem praca w domu. 
W tematach się nie ograniczam. 
Mówi się, że malarz namaluje 
wszystko. Oczywiście wybieram te 
elementy pejzażu lub danej kom-
pozycji, które uważam za ciekawe. 
Nie maluję wszystkiego „jak leci”. 
Plenery są bardzo ważne, bo spo-
tykają się na nich ludzie, którzy na 
co dzień pracują w samotności. 
W swoich pracowniach. Plener jest 
wyjściem do ludzi i spotkaniem się 
być może z inną nieco wrażliwo-
ścią drugiego człowieka, z innymi 
sposobami widzenia świata i z in-
nymi technikami malarskimi. Każ-
dy artysta ma jakieś swoje „triki”. 
A na plenerach, w większości wy-
padków, nikt tej wiedzy nie skąpi.

Dziękuję za rozmowę

Ewelina Gizińska
Wszystkich miłośników malarstwa 
zapraszamy na wernisaż obrazów 
autorstwa Pani Ewy Witkowskiej. 
Uroczyste otwarcie wystawy na-
stąpi, w czwartek, 7 listopada br., 
o godz. 19.30 w siedzibie Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury. 

O statn i  wernisaż prac nasie l-
skiej artystki odbył się w NOK w  
2010 r. Warto więc przyjść i zoba-
czyć, co przez ostatnie lata zmie-
niło się w twórczości Pani Ewy. 
Zapraszamy!

Z NOK. Spotkanie z Filharmonią

Barokowa 
muzyka dworska
 – Wyobraźmy sobie, że jest koniec XVII wieku i znaleźliśmy się 
w Wersalu na dworze króla Francji, Ludwika XIV Burbona, noszące-
go przydomek król Słońce. Ludwik XIV kochał przepych, bogactwo 
i sztukę, doceniał talenty muzyczne i plastyczne swoich poddanych. 
Epoka, w której żył król Słońce w sztuce określana jest mianem baroku 
– mówił Jarosław Praszczałek, witając młodzież na kolejnym koncercie 
z serii „Spotkań z Filharmonią”. 

Wszystkie muzyczne i taneczne dzieła (opery, balety), które w XVII 
wystawiano na dworze królewskim w Wersalu i zdobyły uznanie króla 
Słońce, szybko, zgodnie z panującą modą, trafiały też na inne europej-
skie dwory. W muzyce baroku królowały dwa instrumenty: klawesyn, 
który stanowił podstawę harmoniczną każdej dworskiej kapeli oraz 
skrzypce barokowe. Ten barokowy instrument różni się od współcze-
snych skrzypiec – ma struny jelitowe, smyczek ma łukowaty kształt, 
a na instrumencie nie ma zamontowanego podbródka, ma cichsze 
brzmienie i instrument jest bardziej podatny na zmiany temperatury. 

Piękne utwory muzyki barokowej autorstwa takich kompozytorów jak: 
Jean – Philippe Rameau (autor oper, baletów i utworów klawesyno-
wych) i Jean – Baptiste Lully (tancerz i nadworny kompozytor króla 
Ludwika XIV) wykonywali muzycy Filharmonii Narodowej: Marcin So-
chan (skrzypce barokowe) i Stanisław Łopuszyński (klawesyn). 

Utwory muzyczne baroku często stanowiły tło do występów tancerzy. 
Uczestnicy naszego spotkania mogli, słuchając muzyki z tej epoki po-
dziwiać talent tancerzy Baletu Dworskiego „Cracovia danza” (Zuzanna 
Wasiak i Michał Kępka). Wystąpili oni w etiudzie tanecznej pt. Boreasz 
i Róża (Jean – Philippe Rameau) oraz scence sielankowej pt. Dafnis 
i Chloe (Jean – Baptiste Lully).

Kolejne Spotkanie z Filharmonią pt. Muzyczne portrety – Marek Gre-
chuta/Historie pisane dźwiękami odbędzie się we wtorek, 26 listopada 
o godz. 11.00. Zapraszamy!

(i.)

Kiedy rozpoczęła Pani swo-
ją przygodę z malarstwem? Czy 
jako dziecko interesowała się Pani 
plastyką?

 – Lubiłam rysować. Pamiętam,  
że z albumu Jacka Malczewskiego, 
który był w domu, chętnie szkico-
wałam postaci, czy elementy jego 
obrazów, np. dłonie wyplatające 
warkocz z obrazu „Zatruta stud-
nia”. Prowadziłam szkolną kronikę, 
gdzie oczywiście dane zdarzenia 
rysowałam, bo nie dawało się wte-
dy zdjęć.

Czy malowanie jest Pani pasją czy 
zawodem? Jeśli malarstwo traktuje 
Pani zawodowo, to od kiedy?

 – Idealnie jest, gdy pasja jest za-
wodem. Mój wyuczony zawód, to 
ekonomista, ale obecnie pracuję 
jako grafik i projektant. Projektuję 
przedmioty typu statuetki, medale, 
czy przypinki. Projekty robię w pro-
gramach graficznych, choć bywa, 
że wspomagam się rysunkiem 
odręcznym. Dla mnie malarstwo 
jest pasją. Natomiast elementem 
wiodącym we wszystkich moich 
poczynaniach jest tworzenie, wy-
myślanie, eksperymentowanie. Nie 
chodzi tylko o malarstwo. Ciekawa 
jest ceramika, papier mache, ro-
bienie rzeczy użytecznych z przed-
miotów, które z pozoru należałoby 
wyrzucić. Wymyślanie nowych za-
stosowań. Powrót do zapomnia-
nego rzemiosła. Bliska jest mi idea 
– zero waste.

Duży wpływ na Pani malarstwo 
wywarły warsztaty z Anną Da-
khno, ukraińską malarką. Czym 
się wyróżniały? Czy uczestniczy-
ła Pani w innych warsztatach? Ja-
kich, kiedy?

 – No tak. Spotkanie z Anną dało 
mi z czasem pewność, że może 
to jest właściwa droga. Malarstwo 
Anny, jak dla mnie i większości ma-
larzy zza wschodniej granicy, jest 
bardzo optymistyczne. Bardzo cie-
kawe kolory, zestawienia i faktura. 
Do pracowni Anny uczęszczałam 
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NOK. Warsztaty malarskie

Co i gdzie?

W Nasielskim Ośrodku Kultury rozpoczął się kolejny sezon warsztatów malarskich, które prowadzi instruktorka, 
malarka Ewa Witkowska. Po raz pierwszy w tym półroczu zajęcia odbyły się w sobotę, 12 października br.

Dotyczyły one twórczości Van Gogha, słynnego XIX w. holenderskiego malarza postmodernistycznego i jego 
techniki malarskiej - kontury, kolorystyka, wyraźna faktura obrazu tzw. mazki. Dzieci po wysłuchaniu teorii prze-
szły do praktyki. Ich zadaniem było w pierwszej kolejności wylosowanie zestawu tematów, które miały malować. 
Najpierw losowali karteczki ze zbioru „co?”, a następnie ze zbioru „gdzie?”, a następnie przechodzili do realiza-
cji wybranej kompozycji. I tak np. talerz pojawił się na moście, książki w szkole, żyrafa na plaży czy kwiatki pod 
grzybami.

E.G.

NOK. Warsztaty plastyczne

Wielobarwne pejzaże
Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego, niż malowanie farbami na kartkach z bloku tego, co nam w du-
szy gra. 

Instruktor zajęć plastycznych, Leszek 
Gałężewski, które regularnie odby-
wają się w NOK, 29 października br., 
odkrył przed dziećmi tajniki używa-
nia farb, aby uzyskać jak najlepszy 
efekt wizualny prac. 

Okazało się, że sekretem udane-
go obrazu jest ilość wody używa-
nej do rozcieńczania koloru farby. 
Zieleń z tej samej tubki może mieć 
wiele odcieni – od bardzo jasnego 
do bardzo ciemnego. W centralnym 
miejscu każdej pracy stanęło piękne 
drzewo z wieloma gałęziami i liśćmi 
w różnych odcieniach zieleni. 

E.G.

NOK. Warsztaty kreatywne

Halloweenowe duszki
Już wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, że nasza instruktorka warsztatów kreatywnych, Beata Olechowicz, ma 
ciekawe propozycje na realizacje prac plastycznych. 

Tym razem, w sobotę 19 października, dzieci były pozytywnie zaskoczone, kiedy dowiedziały się, jakie zadania 
będą musiały wykonać. 

Tematem zajęć były halloweenowe duszki. A ich wykonanie wyglądało następująco: najpierw dzieci nadmuchały 
potem umieściła je na patyczkach i zamontowali je w papierowych kubeczkach. 

Następnie z dużych gaz i gip-
su uczestnicy zajęć wykonywa-
li fantazyjne duszki. Oczywiście 
wszystkie miały piękne oczka 
i uśmiechy. Nie można zapo-
mnieć o tym, że duchy latają, 
dlatego nasze duszki wykonały 
swoje próbne loty w holu Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury. 

Po wyschnięciu całej masy dzieci 
mogły w domu zdjąć duszki z ba-
lonów i użyć stworzonych przez 
siebie postaci do halloweenowej 
zabawy.

E.G. 

We wtorek, 22 października br., na-
sielski Klub Seniora świętował Dzień 
Seniora. Z tej okazji uczniowie kla-
sy III ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nasielsku przygotowali program 
artystyczny pod kierunkiem Beaty 
Białoruckiej.

Wychowawczyni uczniów zazna-
czyła, że jest czas, kiedy dziadko-
wie opowiadają dzieciom bajki, ale 
tego dnia role się odwróciły. 
Dobór repertuaru był nieprzy-
padkowy, bowiem szkoła drugi 
rok realizuje projekt W krainie 
wierszy Jana Brzechwy. W ra-
mach którego dzieci co mie-
siąc uczą się dwóch lub trzech 
wierszy poety. Projekt ten 
zakończy się w styczniu f i-
nałowym występem dla spo-
łeczności szkolnej i rodziców.

Dzieci zaśpiewały kilka pio-
senek np. Do szkoły czas oraz te 
znane wszystkim z filmu Akade-
mia Pana Kleksa. Zaprezentowały 
też najpopularniejsze wiersze Jana 
Brzechwy takie jak: Kwoka, Samo-
chwała, Na straganie i wiele innych. 
Seniorom bardzo podobały się wy-
stępy dzieci i nagrodzili je gromki-
mi brawami.

W świętowaniu uczestniczyła także 
Monika Nojbert dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, 
która wyraziła nadzieję, że miejsce 
to służy członkom Klubu Senior+ 
w rozwijaniu pasji i życia towa-
rzyskiego. Dyrektor MOPS prze-

prowadziła z dziećmi także małą 
pogadankę na temat wolontariatu 
i wręczyła młodym artystom słod-

kie upominki. Słodycze otrzyma-
li także seniorzy z okazji swojego 
święta.

Obchody Dnia Seniora mają na 
celu kształtowanie społecznego 
postrzegania osób starszych oraz 
dążenie do zapewnienia im god-
nego życia. 

Michał B.
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TEATRALNIE

Katarynka na szkolnej scenie
Przedstawienia teatralne stały się 
już tradycją w Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. Stefana Strzyńskiego. 
W 2017 roku były to fragmenty 
Wesela Stanisława Wyspiańskiego, 
w ubiegłym roku zorganizowano 
wieczornicę pt. Kawiarenka patrio-
tyczna, a w tym roku przygotowa-
no inscenizację noweli autorstwa 
Bolesława Prusa pt. Katarynka.

Przedstawienie odbyło się w śro-
dę, 23 października br., w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 
2 i było wystawiane dwukrotnie. 
Pierwszy spektakl był dla uczniów, 

drugi dla ich rodziców i zaproszo-
nych gości. 

Widzowie wchodząc na salę, 
przenieśli się w świat XIX-wiecznej 
Warszawy. Osoby przygotowują-
ce przedstawienie, czyli przede 
wszystkim kadra pedagogiczna 
szkoły, zadbały wspaniałą sceno-
grafię i kostiumy aktorów. Auto-
rzy i aktorzy inscenizacji sprawili, 
że miała ona duszę i na długo za-
padła w pamięci widzów. 

Główne role w przedstawieniu 
zagrali: Justyna Margiel jako Bo-
lesław Prus, Tomasz Czajkowski 

jako pan Tomasz, uczennica Zu-
zia Kuczborska zagrała niewidomą 
dziewczynkę, a jej mama - Moni-
ka Kuczborska, zagrała rolę mamy 
niewidomej dziewczynki. W rolę 
kataryniarza wcieliła się Aneta Czyż-
-Roszak, a gościnnie w roli lokaja 
wystąpił Rodryg Czyż (radny nasiel-
skiej Rady Miejskiej). Narratorami 
byli Marek Maluchniak i Anna Ko-
rycka. O oprawę muzyczną i multi-
medialną zadbała Monika Paluszek, 
a reżyserem całości przedstawienia 

była Anna Tomasińska. Kostiumy 
pochodziły z Wypożyczalni Kostiu-
mów Teatralnych w Cieksynie.

Uczniowie jeszcze długo po przed-
stawieniu opowiadali sobie o jego 
bohaterach i ich postępowaniu. Do-
rosłym widzom natomiast insceni-
zacja przypomniała jedną z lektur 
szkolnych. Katarynka opowiada 
o historii emerytowanego prawnika, 

który przez okno swojego mieszka-
nia najpierw obserwuje małą, nie-
widomą dziewczynkę, a później 
poruszony jej losem postanawia jej 
pomóc.

Nowela Katarynka to jedna z ośmiu 
propozycji zaproponowanych przez 
Parę Prezydencką na tegoroczną 
akcję Narodowego Czytania. 

Michał B.

Z NOK. Teatr Smyka

Smerfne przygody
W ramach cyklu Te-
atr Smyka, Nasielski 
Ośrodek Kultury, po 
raz kolejny zaprosił naj-
młodszych widzów na 
spektakl teatru Blasza-
ny Bębenek pt. Pier-
ścień Morfeusza z serii 
Smerfne Przygody. 

W sobotę, 26 paździer-
nika br., w Nasielsku 
powstała smerfna wio-
ska. Naszych milusiń-
skich przywitała piękna 
smerfetka, która podzieliła się z dziećmi swoim problem. Okazało się, że 
mieszkańcy wioski borykają się z nocnymi koszmarami. 

O poradę, co trzeba w tej sytuacji zrobić wybrała się oczywiście do najmą-
drzejszego smerfa, czyli do Papy Smerfa. Ten nie ukrywał, że problem jest 
poważny, ale jak zawsze znał sposób na jego rozwiązanie. W tym celu smer-
fetka wyruszyła na niebezpieczną i pełną przygód misję. Spotkała się m.in. 
z królem Troli, który poddał ją próbie szeregu zagadek. Przy pomocy ma-
łych widzów, wszystkie zadania zostały bez problemu rozwiązane. Następnie 
na jej drodze stanął zły Gargamel. Głodny i jak zwykle spragniony smerfów 
nie dał rady jednak popsuć planów smerfetce, która z wielką odwagą chciała 
pomóc swoim braciom. Smerfetka znalazła pierścień Morfeusza. 

Dzięki niemu smerfy znowu mogły mieć piękne sny. W czasie spotkania z ak-
torami dzieci bardzo chętnie włączały się do proponowanych zabaw. Wspólnie 
z nimi śpiewały, tańczyły i wspaniale się bawiły. Kolejne spotkanie w ramach Te-
atru Smyka odbędzie się 16 listopada o godz. 13.00. Na scenie NOK zaprezen-
tuje się Teatr Czekoladowy Słoń ze spektaklem „Zakochani w Gęsi”.

E.G.
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ABC OGRODNICTWA

Jesienne dary natury
Jesienią większość roślin ogrodowych kończy już okres kwitnienia, 
a wiele z nich posiada atrakcyjne, owocujące pędy. Owoce tych roślin 
są lubiane i często zjadane przez ptaki. Często wykorzystuje się je do 
uzupełniania dekoracji stołu, świec, girland, wiązanek, stroików itp. Warto 
więc jest wybrać się na poszukiwanie darów  natury, które można wy-
korzystać w tym celu. 

Do roślin o atrakcyjnych owocach zaliczają się m.in.: róża pomarsz-
czona z owocami koloru czerwonego, dziurawiec o czerwono-brą-
zowych, zielonych, czerwonych, czy jaśniejszych, w zależności od 
odmiany, owocach, jarzębina z czerwonymi lub pomarańczowymi ko-
ralami, miechunka z czerwono-pomarańczowymi, głóg z czerwonymi 
owocami, ognik szkarłatny o owocach koloru żółtego, pomarańczowe-
go, czy czerwonego. Pięknotka z fioletowymi kulkami. Ligustr pospo-
lity zachwycający jesienią czarnymi, czy irga z czerwonymi owocami. 
Zbieramy też owocostany rokitnika, czarnuszki, miesięcznicy ze srebrzy-
stobiałymi talarkami (brązowiejącymi pod wpływem deszczu) czy też 
łodygi języczki pomarańczowej z puchatymi główkami.

Jesienią nasze ogrody wypełniają się różnymi barwami jesieni. Liście wie-
lu roślin przebarwiają się na różne odcienie kolorów: żółtych, pomarań-
czowych, czerwonych i brązowych. Kolorowe liście zasychają i opadają. 
Można z nich wykonać np. róże, które też można wykorzystać do de-
koracji stroików.

Do roślin, których kwiatostany są chętnie wykorzystywane we florystyce 
zaliczamy rozchodniki, które stanowią składnik bukietów. Ładnie wyglą-
dają też zaschnięte kwiatostany rozchodników pozostawione na rabatach 
na zimę. Gdy są pokryte śniegiem, zdobią też ogród. Z kolorowych od-
mian wrzosów (cytrynowych, fioletowych, bordowych, białych) można 
robić tęczowe kompozycje. 

Wrzosy i wrzośce ładnie wyglądają posadzone wśród kamieni w kom-
pozycjach z kostrzewą siną, lnem trwałym, rozchodnikami, a także nar-
cyzami. Często wykorzystywane są do dekoracji mieszkań, balkonów, 
tarasów. Ostatnio chętnie wykorzystywane są również do dekoracji 
nagrobków. Bardzo ładnie wyglądają kompozycje z wrzosów, kapusty 
ozdobnej i bluszczu posadzone w dużych, niskich donicach. Kompozy-
cje takie często też zastępują okolicznościowe bukiety.

Warto więc wybrać się na spacer, aby poszukiwać i pozyskiwać ciekawe 
wielobarwne liście, pędy i owoce, a później wykonać z nich samodziel-
nie dekorację mieszkania.

Elżbieta K.

Z BIBLIOTEKI. Rajd rowerowy

W żółtych płomieniach liści…
Pełna paleta barw jesieni towa-
rzyszyła uczestnikom ostat-
niego w tym sezonie rajdu 
rowerowego. W niedzielę, 20 
października br., odbył się 38 
rajd rowerowy organizowa-
ny przez Miejsko-Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Nasielsku 
z cyklu „W krainie nasielskiego 
Prawdzica”.

Tradycyjnie, pogoda nas nie 
zawiodła, a w samo południe 
przed budynkiem biblioteki 
zebrało się 42 cyklistów, aby 
wspólnie delektować się uro-
kami naszej gminy. Kolorowy 
peleton leśnym duktem wyru-
szył w kierunku podmiejskiej 
wsi Paulinowo, gdzie niezwykle 
gościnnie przyjęła nas pani sołtys 
Wioletta Zawadzka wraz z rodziną. 
Nasz przewodnik, dr Stanisław Tyc, 
przybliżył uczestnikom rajdu dzieje 
wsi Paulinowo. Z jego wypowiedzi 
wynika, że miejscowość ta pojawiła 
się na mapie mikroregionu w poło-
wie XIX wieku. Nazwa prawdopo-
dobnie powstała od imienia Pauliny 
Kurtzowej, żony Bronisława, zmar-
łej w młodym wieku. Jej nagrobek 
znajduje się na cmentarzu grzebal-
nym w Nasielsku. Wieś Paulinowo 
wchodziła w skład dóbr ziemskich 
Siennica, będących własnością 
Wesslów, następnie Lasockich her-
bu Dołęga, a później Kurtzów. Pani 
sołtys natomiast szczegółowo opo-
wiedziała o współczesnym Paulino-
wie, jego potencjale oraz planach 
na przyszłość, podczas gdy uczest-
nicy rajdu, którzy zasiedli przy suto 
zastawionym stole mogli delekto-
wać się przepysznym ciastem i sło-
dyczami. 

Z Paulinowa udaliśmy się w kie-
runku miejscowości Młodziano-
wo. Trasa rajdu została wybrana 

nieprzypadkowo, wiodła bowiem 
przez malownicze, barwne pola, 
przyprószone złotem zagajni-
ki, oświetlone promieniami sil-
nie operującego słońca. Cykliści 
mogli zatem podziwiać piękno 
mazowieckich wsi jesienią. Gdy 
dotarliśmy do Młodzianowa, nasz 
przewodnik przedstawił historię tej 
miejscowości, wskazał, że jak mówi 
sama jej nazwa jest ona stosunko-
wo młodą wsią. Powstała w latach 
40-tych XIX wieku w wyniku par-
celacji dóbr ziemskich Żabiczyn. 
Dobra te były zastawione w Banku 

Polskim na kwotę przeszło 23 tys. 
rbs (ruble w srebrze), ich właściciel 
Adolf Kurtz, młodszy brat Alek-
sandra, właściciela Nasielska, roz-
począł ich parcelację, aby spłacić 
kredyt. Najwięcej ziemi rozparce-
lował w latach 70-tych XIX wieku, 
czyli w okresie budowy Kolei Nad-
wiślańskiej (1874-1877). Pozyska-
ne w ten sposób środki finansowe 
Kurtz inwestował m.in. w kolej. Było 
to bardzo intratne przedsięwzięcie, 
bowiem można było zarobić nawet 
1% dziennie. Adolf Kurtz inwestował 
następnie w dobra otwockie, gdzie 
uzyskał miano „Żabiego Króla”. 

Z urokliwego Młodzianowa ko-
lorowy peleton udał się do wsi 
Krogule, o której wiemy, że w cza-
sach staropolskich nazywała się 
Wólka Krogulska i stanowiła wła-
sność Żabickich, a potem We-
sslów. W czasach porozbiorowych 
przeszła w ręce Kurtzów. Przyspie-
szony okres rozwoju tej miejsco-
wości nastąpił w drugiej połowie 
XIX wieku, po uwłaszczeniu chło-
pów, kiedy to wzrosło zaintere-
sowanie posiadaniem ziemi przez 
miejscowych włościan oraz kolo-

nistów. Następnie nasza trasa wiodła 
przez przystrojone barwami jesie-
ni lasy, pełne tego dnia grzybiarzy. 
U wylotu tej sentymentalnej drogi 
znajduje się Wągrodno, gdzie przy 
świetlicy wiejskiej czekał na nas soł-
tys wsi, pan Janusz Kopacz, z grupą 
mieszkańców, a w pobliżu płonę-
ło specjalnie dla nas przygotowa-
ne ognisko, na którym upiekliśmy 
kiełbaski. Niekwestionowanym ak-
centem jesieni było również pie-
czenie ziemniaków. Po uczcie dla 
ciała przyszedł czas na ucztę dla 
duszy. Nasz prelegent przedstawił 

historię Wągrodna. Wynika z niej, 
że jest to stara wieś o średnio-
wiecznym rodowodzie, gniazdo 
Wągrodzkich herbu Rogala. Rodzi-
na ta wydała na świat m.in. Alfonsa, 
pisarza ziemi zakroczymskiej, któ-
rej przypisany był Nasielsk. Wieś 
została mocno zniszczona pod-
czas potopu szwedzkiego, następ-
nie odkupiła ją od Wągrodzkich 
rodzina Wesslów, w której rękach 
pozostała do końca czasów staro-
polskich. Później zaś stanowiła wła-
sność Dąbskich, a potem Kurtzów. 
Do rodziny Wągrodzkich należały 
w XIX wieku takie wsie jak: Grabie, 
Pokrzywnica, Małoklęski, Popiel-
żyn i Szczytno. Wągrodno kojarzy 
się nam z majorem Antonim Wą-
grodzkim herbu Rogala, który 
dowodził oddziałem kosynierów 
podczas powstania listopadowego 
i walczył w rejonie Nasielska, był 
on partyzantem Józefa Zaliwskiego 
i absolwentem szkoły wojskowej 
w Genui. 

Pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że rajdy mogły odbyć się 
w tym sezonie. Szczególnie gorąco 

dziękujemy naszym stałym uczest-
nikom, miłośnikom jazdy na dwóch 
kołach oraz historii naszego regio-
nu. Równie gorąco dziękujemy soł-
tysom za staropolską gościnność 
oraz Bogdanowi Ruszkowskiemu 
burmistrzowi Nasielska za patronat 
i ekonomiczne wsparcie inicjatywy 
cieszącej się dużym uznaniem na-
sielszczan. Już dzisiaj serdecznie za-
praszamy na kolejny sezon naszych 
rajdów rowerowych. Do zobaczenia 
w kwietniu 2019 r.

(bibl.)
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Pielgrzymi na start!

U SĄSIADÓW

Pustelnia w Rębkowie czeka 

SPORT SZKOLNY. Minikoszykówka 

Turniej chłopców
W piątek, 18 października br., w Szkole Podstawowej w Popowie Boro-
wym w nowej sali gimnastycznej odbył się turniej mini piłki koszykowej dla 
chłopców. Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu 
gminy Nasielsk. Po losowaniu i ustaleniu kolejności meczów przystąpiono 
do rozgrywek. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.

Grupa I
SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe 16:0

Klasyfikacja grupowa:
I miejsce SP Stare Pieścirogi
II miejsce SP Popowo Borowe

Grupa II
SP 1 Nasielsk – SP 2 Nasielsk 8:6
SP Budy Siennickie – SP 1 Nasielsk 2:12
SP Budy Siennickie – SP 2 Nasielsk 4:10

Klasyfikacja grupowa
I miejsce SP 1 Nasielsk
II miejsce SP 2 Nasielsk
III miejsce SP Budy Siennickie

Mecz o III miejsce
SP 2 Nasielsk – SP Popowo Borowe 20:2

Mecz o I miejsce
SP 1 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 14:0

Turniej dziewcząt
W poniedziałek, 21 października br., w Szkole Podstawowej w Budach Sien-
nickich odbyły się gminne zawody sportowe dla dziewcząt w mini piłkę 
koszykową. Po przywitaniu uczniów przez dyrektora szkoły, Ewę Strzel-
czak, przystąpiono do rozgrywek. Turniej rozegrano systemem „każdy 
z każdym”. Wyniki spotkań wyglądały następująco:
SP Budy Siennickie – SP Stare Pieścirogi 12:6
SP 2 Nasielsk – SP 1 Nasielsk 8:12
SP Budy Siennickie – SP 2 Nasielsk 24:2
SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 4:6
SP Budy Siennickie – SP 1 Nasielsk 8:6
SP Stare Pieścirogi – SP 2 Nasielsk 8:2

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Budy Siennickie
II miejsce SP 1 Nasielsk
III miejsce SP Stare Pieścirogi
IV miejsce SP 2 Nasielsk

M.K.

Jedną z najsłynniejszych 
w Polsce organizowa-
nych corocznie pielgrzy-
mek jest wędrówka na 
Jasną Górę. Okazuje się, że 
nasielskim pątnikom to nie 
wystarcza i chcą w trakcie 
całego roku kontynuować 
swoje pielgrzymowanie. 
Naprzeciw ich oczekiwa-
niom wyszedł ksiądz Rafał 
Winnicki, wikariusz parafii  
św. Wojciecha w Nasielsku, 
który zaprosił parafian do 
udziału w comiesięcznych 
pielgrzymkach.

 – Razem z osob ami 
z naszej parafii zaanga-
żowanymi w coroczne 
pielgrzymowanie na Ja-
sną Górę, rozpoczyna-
my „wędrowne Jerycho”. W każdy 
pierwszy piątek miesiąca po mszy 
wieczornej będziemy obchodzić 
poszczególne miejscowości nale-
żące do naszej parafii i będziemy 
je „omadlać” na różańcu i nie tyl-
ko. Chodzi o to, aby każdą miej-
scowość wszystkich mieszkańców 
oddać Sercu Pana Jezusa i Sercu 

Maryi – informował parafian za po-
średnictwem portalu społeczno-
ściowego ks. Rafał Winnicki.

Co miesiąc będzie w ybierana 
kolejna miejscowość, do któ-
rej pielgrzymi będą udawali się 
spod kościoła w Nasielsku pie-
szo. Pierwsza pielgrzymka będzie 
miała miejsce 1 listopada. Zbiórka 
zaplanowana jest o godz. 20.00 

pod kościołem św. Wojciecha 
w Nasielsku. Pielgrzymi udadzą 
się do  Siennicy.

 – Jeśli chcesz możesz do nas do-
łączyć. Zabierz ze sobą wygodne 
buty, różaniec, kamizelkę odbla-
skową, latarkę (może się przydać). 
Gorąco zapraszam – zaprasza ks. 
Rafał Winnicki.

E.G.

W lipcu br. ks. Zbigniew 
Maciejewski, proboszcz 
sąsiedniej parafii w Winni-
cy wygłosił kazanie „Sam 
na sam ze sobą”. Podzie-
lił się wtedy z parafianami 
swoim pomysłem stwo-
rzenia Pustelni Elizeusza.  

 – Jeśli Pan Bóg mówi, że 
mamy święcić niedzie-
lę, to nie dlatego, że nie 
może się obyć bez na-
szych modlitw i kadzi-
dła, ale troszczy się o nas 
– byśmy nie zaharowa-
li się na śmierć. Daj so-
bie odpocząć. Daj sobie 
niedzielę. Daj sobie urlop. Tak zwy-
czajnie – nawoływał do wiernych 
ksiądz. W zabieganym świecie, 
w którym za wszelką cenę zagłu-
szamy ciszę radiem, telefonem, 
telewizorem i wszystkim co nam 
wpadnie w rękę ksiądz wyszedł 
z propozycją wyciszenia się. Temu 
ma właśnie służyć pustelnia. Miej-
sce, w którym panuje cisza i spokój, 
których nic nie zagłusza.

 – Trudno jest nic nie robić. Trud-
no jest się zatrzymać, a trzeba się 
zatrzymać. Nawet bolidy Formu-
ły 1 zjeżdżają czasem do boksu – 
mówi ks. Zbigniew.

Oficjalnie otwarcie Pustelni Eli-
zeusza odbyło się 6 października. 
To mały, drewniany domek usy-
tuowany w lesie w Rębkowie. Po-
stawiony na gruncie prywatnym, 
jednej z rodzin parafii zaangażo-
wanej w Oazę Rodzin, użyczonym 
nieodpłatnie. W pustelni znajdują 
się wyłącznie podstawowe rzeczy, 
niezbędne do funkcjonowania, 
zupełnie jak w pokoju przygoto-

wanym dla proroka Starego Te-
stamentu Elizeusza. Prorok ten był 
człowiekiem zamoznym, ale po-
słuchał rady żony i przygotował 
pokój przeznaczony do wycisze-
nia się. Łóżko, stół, krzesło i lam-
pa naftowa – to całe wyposażenie 
domku, na wzór pustelni Elize-
usza. Jak informuje ks. Maciejew-
ski, zakupienie domku kosztowało  
18.080 zł, z przywozem i monta-
żem (wraz z domkiem z serdusz-
kiem).

 – Nie policzyliśmy jeszcze prac 
związanych z ociepleniem i wy-
kończeniem – wełna, deski; ogro-
dzeniem – betonowe słupki, beton 
do stabilizowania słupków, siatka 
leśna; wyposażeniem – stół, łóżko, 
materac, szafka, kuchenka, gaśnica 
i różne drobiazgi. Czeka nas jeszcze 
instalacja pieca na gaz. Razem to 
będzie kilka tysięcy. W sumie uzy-
skaliśmy pieniądze ze zbiórek, wpła-
ty na konto i zbiórki wśród parafian. 
Brakujące kilka tysięcy pochodziło 
z moich prywatnych pieniędzy – 
mówi ks. Zbigniew Maciejewski.

Pierwszą noc w pustelni spędził ini-
cjator i pomysłodawca pustelni. Za-
pytaliśmy o przemyślenia i refleksje 
księdza po nocy spędzonej w upra-
gnionej ciszy.

 – To był taki testowy nocleg. 
S p rawdz i a n  o g rzewa n i a  ( n i e 
zmarzłem, ale to, co mamy nie 
jest  idealnym rozwiązaniem), 
s p r a wd z i a n  b e z p i e c z e ń s t wa 
(czujnik czadu), ale był to też czas 
modlitwy i czas pisania. Miejsce 
to ma służyć fizycznemu odpo-
czynkowi oraz modlitwie i sku-
pieniu. Chcemy też wypracować 
pewną formę rekolekcji „Reko-
lekcje Elizeusza”, ale na to przyj-
dzie jeszcze czas – mówi ksiądz 
Maciejewski.

Proboszcz parafii Winnica zaprasza 
do Pustelni wszystkich. Nie tylko 
wierzących, ale także niewierzą-
cych i wątpiących. Tych, którzy 
potrzebują zwolnić, wyciszyć się 
i odnaleźć wewnętrzny spokój.

E. Gizińska  
za: www.wspieram.to/pustelnia



12 Życie Nasielska nr 23 (539); 1.11.–14.11.2019ROZMAITOŚCI
NASZE DZIECI  

Bal owocowo-  
warzywny 
Tradycyjnie w październiku w Samorządowym Przedszkolu 
w Nasielsku odbył się bal owocowo - warzywny, celem którego było 

promowanie zdrowego stylu życia oraz diety bogatej w owoce i wa-
rzywa. Zadaniem każdej grupy było przebranie się za wybrany owoc 
lub warzywo. 

W środę, 23 października 2019 r., w przedszkolu bawiły się marchew-
ki, cebulki, kalafiorki, kolorowe papryczki, buraczki, soczyste gruszki, 
zielone ogórki, czerwone jabłuszka i pomidorki, a także dorodne śli-
weczki. Na dzieci czekało wiele niespodzianek. Najpierw dzieci obej-
rzały perypetie dziadka z tytułową Rzepką z wiersza Juliana Tuwima.

Szczęśliwie, z pomocą rodziny oraz okolicznych zwierząt, dziadkowi 
udało się wyciągnąć długo pielęgnowane warzywo. Zmęczony pracą 
w ogrodzie, dziadek zgłodniał i postanowił zjeść chipsy, które dostał od 
wnuczka, ale zmienił zdanie po wysłuchaniu pouczającej i zabawnej 
piosenki o niezdrowym jedzeniu. W rezultacie, wspólnie z przedszko-
lakami, podjęli decyzję, że zamiast śmieciowego jedzenia wzbogacą 
swoją dietę o warzywa i owoce. Następnie dzieci tańczyły w rytmie 
owocowo-warzywnych przebojów. I tak jabłuszko tańczyło z gruszką, 
była gimnastyka marchewek, buraczek zatańczył z cebulką… Nowych 
układów tanecznych przedszkolaki uczyły się z animacji wyświetla-
nych na tablicy interaktywnej. Nie zabrakło konkursu na rozpoznawanie 
owoców po smaku - uczestnicy bezbłędnie odgadli owocowe zagadki, 
za co dostali zdrowe i pyszne jabłka w nagrodę. Po balu wszystkie dzie-
ci jadły zdrową sałatkę owocową w swoich salach.

SP

NASZE SPRAWY

Spotkanie po latach

Dokładnie 30 lat temu, jako uczniowie klasy VIII B Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Nasielsku (rocznik 1974), odbierali świadectwa ukoń-
czenia szkoły podstawowej. Później, po 10 latach, kilkoro z nich 
spotkało się podczas święceń ich klasowego kolegi w Płocku.

Minęło wiele lat i tym razem w nasielskiej Restauracji „Kartoflisko”, 
12 października 2019 roku, niemal w pełnym składzie, udało im się 
spotkać ponownie. 

 – Inicjatorem spotkania była nasza wspaniała wychowawczyni 
pani Teresa Borkowska, która ku naszemu miłemu zaskoczeniu 
pamiętała imiona i nazwiska wszystkich swoich uczniów – mówi 
pani Iwona Niebudek, jedna z uczestniczek spotkania. – Ten nie-
zwykły wieczór, pełen wspomnień, wzruszeń i... anegdot, pozosta-
nie na długo w naszej pamięci. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
za przybycie i dobrą zabawę. Do zobaczenia wkrótce... – dodaje.

Gratulujemy pomysłu i polecamy wszystkim taki powrót do 
wspomnień ze szkolnych lat. W tych zabieganych czasach warto 
zatrzymać się na chwilę i odnowić dawne znajomości i przyjaźnie. 

(red.)

ZE SZKÓŁ. SP Dębinki

Świętowali  
XIII rocznicę
W czwartek, 24 października br., w Szkole Pod-
stawowej w Dębinkach świętowano XIII rocz-
nicę nadania jej imienia świętego Jana Pawła II.

Podczas uroczystości odbyło się wprowadze-
nie szkolnego sztandaru i odśpiewanie przez 
uczestników spotkania hymnu państwowe-
go. Następnie Grażyna Menich - Masanowska, 
dyrektor placówki, przywitała zaproszonych 
gości, rodziców i całą społeczność szkol-
ną. Z okazji kolejnej rocznicy nadania szkole 
imienia Papieża Polaka ks. Ryszard Kolczyń-
ski, proboszcz parafii p.w. św. Rocha w Cieksy-
nie, odprawił mszę św. w intencji społeczności 
szkolnej. O działalności naszego Rodaka, Jana 
Pawła II opowiadał program artystyczny, który 
zaprezentowali uczniowie szkoły. Po nim przy-
szedł czas na wystąpienia gości.

(red.) za:www.nasielsk.pl
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KINO NIWA ZAPRASZA
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...

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.

8-10 listopada godz. 15:00 i 17:00 2D dubb.

13-14 listopada godz. 15:00 i 17:00 2D dubb.

ANGRY BIRDS FILM 2
Animowany, przygodowy, komedia;  Finlandia, USA; Czas 
trwania 1 godz. 37 min. 

Skomplikowana relacja nielotów Angry Birds oraz 
sprytnych Zielonych Świnek przenosi się na wyższy 
poziom. Kiedy wyspy zamieszkane przez Angry Birds 
i Świnki znajdą się w niebezpieczeństwie, a nowy wróg 
da o sobie znać, Red, Chuck i Bomba rekrutują Silver 
(siostrę Chucka) oraz łączą siły z Leonardem i jego dru-
żyną, tworząc superteam, który ma ocalić ich domy.

9-10 listopada godz. 19:00 2D

13-17 listopada godz. 19:00 2D

20-21 listopada godz. 19:00 2D

UKRYTA GRA
Thriller;  Polska; Czas trwania 1 godz. 35 min. 

Początek lat sześćdziesiątych. U szczytu kryzysu ku-
bańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybit-
nego matematyka Joshuę Mansky’ego. Nadużywający 
alkoholu zapomniany geniusz ma wystąpić w szacho-
wym pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi 
Gawryłowowi na międzynarodowym turnieju w war-
szawskim Pałacu Kultury i Nauki. Rywalizacja to jednak 
tylko przykrywka do szpiegowskiej rozgrywki. 

15-17 listopada godz. 15:00 i 17:00 2D dubb.

20-21 listopada godz. 15:00 i 17:00 2D dubb.

O YETI!
Animowany, przygodowy, komedia;  USA, Chiny; Czas 
trwania 1 godz. 37 min. 

Za sprawą pełnego przygód filmu przeniesiemy się 
wprost z zatłoczonych ulic chińskiego miasta w za-
pierające dech w piersiach śnieżne Himalaje. Kiedy 
nastolatka Yi spotyka młodego Yeti na dachu aparta-
mentowca, w którym mieszka, ona i jej przyjaciele - Jin 
i Peng - nadają mu imię Everest i organizują niezwykłą 
wyprawę, aby magiczne stworzenie wróciło do swojej 
rodziny, mieszkającej w najwyższym punkcie Ziemi.

22-24 listopada godz. 16:00 i 18:00 2D dub.

27 listopada-1 grudnia  
godz. 16:00 i 18:00 2D dub.

4-5 grudnia godz. 16:00 i 18:00 2D dub.

KRAINA LODU II
Animowany, przygodowy;  USA; Czas trwania 1 godz. 48 min. 

Dlaczego Elsa urodziła się z magicznymi mocami? 
Odpowiedź na to pytanie zagraża jej królestwu. Wraz 
z Anną, Kristoffem, Olafem i Svenem wyruszają w nie-
zwykłą, lecz jednocześnie niebezpieczną podróż.

Baran 21.03-20.04
Odróżniaj sytuacje, w których warto wal-
czyć o swoje od takich, kiedy lepiej jest 
ustąpić. Nie zawsze musisz mieć ostat-
nie słowo. Sporo energii poświęcisz teraz 
sprawom zawodowym. Zadbaj o siebie.

Byk 21.04-20.05
Omijaj osoby, które podkopują w Tobie 
wiarę w powodzenie ważnych dla Ciebie 
spraw. Sporne kwestie załatwiaj spokojnie 
i inteligentnie. Nie bierz na siebie poważ-
nych finansowych zobowiązań.

Bliźnięta 21.05-21.06
Uważaj na zapominalskich współpracow-
ników, bo narobią wszystkim problemów. 
Nie złość się na domowników, którzy li-
czą na Ciebie. Musisz o nich zadbać. Wol-
ny czas spędzaj aktywnie.

Rak 22.06-22.07
Nawet jeśli marzą Ci się szybkie sukce-
sy, nie stawiaj teraz wszystkiego na jedną 
kartę. Nie szastaj pieniędzmi. Twoim atu-
tem jest umiejętność patrzenia na wszyst-
ko z dystansu. Zapisz się na basen.

Lew 23.07-23.08
Przestań oglądać się za siebie. Co było, to 
było, nic nie wraca. Nie warto stać w miej-
scu. Nie bądź nadmiernie surowy w oce-
nach innych ludzi. Ktoś dostrzeże w Tobie 
potencjał i ułatwi Ci karierę. 

Panna 24.08-22.09
Pamiętaj, że czasem warto jednak radykal-
nie rozwiązać stare problemy. Niczego nie 
żałuj. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej 
rzeki! Nie przegap ciekawej propozycji za-
granicznego wyjazdu. 

Waga 23.09-23.10
W finansach potrzebne Ci większe wyczu-
cie. Nie ulegaj silnym pokusom posiada-
nia. Pora na nowy cel. Zabierz się w końcu 
do uporządkowania swojego życia osobi-
stego. Kontroluj ciśnienie i dietę.

Skorpion 24.10-22.11
Skup się na sprawach ważnych i aktualnych, 
ale nie wybiegaj za daleko w przyszłość. 
Niewykluczone, że dojrzejesz do podjęcia 
ważnej decyzji przeprowadzenia odkłada-
nej rozmowy. 

Strzelec 23.11-21.12
Możesz teraz narzekać na brak energii, 
senność i ogólne osłabienie. Nie forsuj się 
więc nadmiernie. Będziesz musiał stawić 
czoła problemom, których dotąd unika-
łeś. Dokonuj mądrych wyborów.

Koziorożec 22.12-20.01
Wybacz tym, którzy Cię skrzywdzili i wy-
ciągnij wnioski na przyszłość z tego, co 
Cię spotkało. Za wszelką cenę unikaj teraz 
stresujących sytuacji. Nie brnij więc w nie-
potrzebne konflikty.

Wodnik 21.01-19.02
Uwierz we własne możliwości, a okolicz-
ności i ludzie zaczną Ci sprzyjać. Twoja ka-
riera nabierze teraz rozpędu. Stawiaj sobie 
ambitne cele, bo teraz będziesz mógł je 
osiągnąć bez najmniejszego trudu.

Ryby 20.02-20.03
Odważ się na zmiany, zacznij uprawiać 
sport, wyjedź w daleką podróż. Możesz 
być teraz podatny na przeziębienia, unikaj 
nagłych zmian temperatury. Spędzaj więcej 
czasu z najbliższymi. 

HOROSKOP
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DROBNE

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel.: 513 556 774.

Wynajmę dom 2 km od stacji PKP.  

Tel. 502 136 653.

Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781 

948 220.

Usługi hydrauliczne – pełen zakres, 

montaż kotłów gazowych. Tel. 660 

110 276.

Instalacje gazowe od projektu do 

realizacji. Tel. 603 932 765.

Automatyka do bram i domofony. 

Tel. 602 274 787.

Wynajmę lokal w Nasielsku pod 

działalność handlowo-usługo-

wą, gabinety itp. Duży parking 

plus garaże. Tel. 509744365.

Sprzedam mieszkanie w centrum 

Nasielska 57,33 m2. 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, ma-

lowanie, panele. Tel. 667 569 562.

Przyjmę do pracy szpachlarza-ma-

larza. Tel. 502 789 087.

Zatrudnię krawcowe Nasielsk.  

Tel. 606 656 545.

Kawalerka do wynajęcia w Starych 

Pieścirogach. 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. 

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!

Grupa AA „Powrót do Źródeł”  
zaprasza we wtorki o godz. 19.00 

na mityng
Tel. 573 237 400.

Ania Ząbek  
ur. 18 października 1985 r.  

Ostrów Mazowiecka.  
Zabrana do domu dziecka w Nasielsku  

w 1987 roku.  
Proszę o kontakt rodzinę  

albo znajomych. Tel. 516 762 184
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DO ADOPCJI

Lajla czeka na dom
Lajla to 6 miesięczna sunia. 
Jest odważna, pewna siebie, ale 
jednocześnie delikatna i zrów-
noważona. Uwielbia poznawać 
nowych ludzi i zachęcać do 
zabawy. Gdy dorośnie, będzie 
dużym psem.

Przebywa w gminnej przecho-
walni w Nasielsku. Zaintereso-
wanych prosimy o kontakt 
telefoniczny: 570 512 956 (sms 
lub tel. po godz. 17).

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Zdrowie psa  
- profilaktyka 
Wścieklizna. Według ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt jesteś zobowiązany/a raz w roku szczepić 
psa przeciwko wściekliźnie. Warto rozważyć i skonsultować ze swoim  le-
karzem także szczepienia przeciwko chorobom wirusowym. Nie są one 
obligatoryjne, warto jednak powtarzać je co kilka lat (częściej u młodych 
zwierząt). 

Skręt żołądka. Najlepiej podziel dzienną porcję jedzenia na co najmniej 
dwie części i karm psa co najmniej dwa razy dziennie. Pamiętaj, by karmić 
psa po spacerze (najbezpieczniej odczekać godzinę) – inaczej narażasz 
pupila na śmiertelnie niebezpieczny skręt żołądka. Skręt może objawiać 
się ślinieniem, niepokojem, rozdętym brzuchem, wymiotami, trudnościa-
mi z oddychaniem, osłabieniem, przechylaniem ciężaru ciała do przodu 
(pies stara się maksymalnie obciążyć przednie łapy, a odciążyć tylnie). Jeśli 
rozpoznasz u swojego psa objawy skrętu, natychmiast udaj się do lekarza 
weterynarii! Pamiętaj – w przypadku skrętu żołądka pomóc może jedy-
nie operacja! 

Pchły i k leszcze. BARDZO 
WAŻNE! Zabezpieczaj psa przed 
pchłami i kleszczami przez cały 
rok, nie tylko w ciepłym okresie 
roku. Kleszcze (nosiciele takich 
chorób, jak borelioza czy babe-
szjoza, czyli chorób niosących 
śmiertelne zagrożenie) są ak-
tywne także w zimie. Babeszjo-
za jest chorobą śmiertelną i tylko 
szybkie podjęcie leczenia może 
ocalić twojego psa od śmierci. 
Na rynku jest wiele preparatów do wyboru – warto skonsultować ich za-
stosowanie z lekarzem weterynarii.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.
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Bezwzględny zakaz spalania 
odpadów w piecach domowych
W związku z rozpoczętym okre-
sem grzewczym Urząd Miejski 
w Nasielsku przypomina wszystkim 
mieszkańcom, iż obowiązuje usta-
wowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ 
SPALANIA ODPADÓW na terenie 
nieruchomości oraz w piecach do-
mowych.

Jest to związane nie tylko z regu-
lacjami prawnymi i ochroną śro-
dowiska, ale przede wszystkim 
z troską o zdrowie mieszkańców 
Gminy Nasielsk. Burmistrz Nasielska 
apeluje, by dla dobra wszystkich 
mieszkańców Gminy odpady po 
wcześniejszej segregacji, wyrzucić 
do właściwych pojemników lub do-
starczyć we własnym zakresie do 
Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych (PSZOK), zlo-
kalizowanego przy ul. Płońskiej 43 
w Nasielsku.

Domowe piece i kotłownie nie są 
przystosowane do spalania odpadów, 
gdyż posiadają zbyt niską temperatu-
rę i w efekcie wytwarzają trujące sub-
stancje gazowe, m.in.:
• tlenek węgla, który powoduje 
uszkodzenia układu krążenia i ośrod-
kowego układu nerwowego,
• tlenek azotu powodujący uszko-
dzenia płuc,
• pyły, które powodują szkodliwe dla 
zdrowia człowieka zanieczyszczenie 
metalami ciężkimi,
• dioksyny, które powodują choroby 
nowotworowe,
• dwutlenek siarki, powodujący trud-
ności z oddychaniem i będący przy-
czyną kwaśnych deszczy,
• chlorowodór, który w połączeniu 
z wodą tworzy kwas solny,
• cyjanowodór tworzy z wodą kwas 
pruski.

Spalanie śmieci w piecach do-
mowych powoduje również osa-
dzanie się trudno usuwanej sadzy 
w przewodach kominowych, której 
nadmiar może doprowadzić do za-
palenia się i popękania komina. Jest 

to bardzo często przyczyną zacza-
dzenia oraz pożarów domu.

Pamiętaj! Domowy piec nie jest 
przeznaczony do spalania odpadów 
i śmieci!

Czego nie można spalać w piecu?
• odpadów plastikowych i butelek 
po napojach,
• worków foliowych,
• zużytych pieluch jednorazowych,
• ubrań, szmat, obuwia,
• zabawek,
• gazet kolorowych,
• opon,
• odpadów z tworzyw sztucznych,
• płyt laminowanych
• płyt wiórowych,
• ram okiennych z drewna i plastiku,
• podkładów kolejowych,
• mebli,
• drewna malowanego, lakierowa-
nego i impregnowanego,
• zmieszanych odpadów komunal-
nych.

W związku z tym informujemy, że 
zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) spa-
lanie śmieci w piecach i kotłowniach 
domowych oraz na wolnym powie-
trzu jest zabronione i karalne – Ter-
miczne przekształcanie odpadów 
prowadzi się wyłącznie w spalar-
niach odpadów lub we współspa-
larniach odpadów, z zastrzeżeniem 
art. 31. Art. 191 – Kto, wbrew przepi-
sowi termicznie przekształca odpady 
poza spalarnią odpadów lub współ-
spalarnią odpadów podlega karze 
aresztu albo grzywny.

Jednocześnie informujemy, że 
mieszkańcy naszej Gminy coraz 
częściej zwracają uwagę na to czym 
palą sąsiedzi. W związku z powyż-
szym gmina może przeprowadzać 
kontrole palenisk domowych, na co 
pozwala ustawa o odpadach oraz or-
gany nadrzędne sprawujące kontro-
lę nad zadaniami z zakresu ochrony 
środowiska m.in. Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska.

Przypominamy, że corocznie ok. 45 
tys. Polaków umiera przedwcześnie 
z powodu smogu. Koszty leczenia 
nas wszystkich, spowodowanych za-
nieczyszczeniem powietrza znacznie 
przekraczają oszczędności uzyskane 
na spalaniu odpadów lub niedozwo-
lonych, złych jakościowo paliw.

Przypominamy również, że od  
1 lipca 2018 r. wszedł w życie zakaz 
spalania paliw wskazanych w mazo-
wieckiej uchwale antysmogowej.

Uchwałą nr 162/17 z 27 października 
2017 r. Sejmik Województwa Mazo-
wieckiego wprowadził na obszarze 
województwa mazowieckiego ogra-
niczenia i zakazy w zakresie eksplo-
atacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw.

Oprócz wymagań dotyczących 
użytkowanych i nowych źródeł 
ogrzewania na paliwa stałe, uchwała 
wprowadza zakaz stosowania nastę-
pujących paliw:
1.mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem,
2.węgla brunatnego oraz paliw sta-
łych produkowanych z ich wyko-
rzystaniem,
3.węgla kamiennego w postaci syp-
kiej o uziarnieniu 0-3 mm,
4.paliw zawierających biomasę o wil-
gotności w stanie roboczym powy-
żej 20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkań-
cy Mazowsza powinni domagać się 
od sprzedawców certyfikatów/do-
kumentów potwierdzających (na 
piśmie) odpowiednie parametry za-
kupionego towaru. Zakup powinien 
być udokumentowany dowodem 
sprzedaży (paragonem lub fakturą). 
Dokumenty te będą stanowiły do-
wody w trakcie przeprowadzania 
kontroli jakości paliw stosowanych 
przez mieszkańców.

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Skuteczna walka z nielegalnym tytoniem
P o n a d  c z t e r y  t o n y  t y t o n i u 
i blisko tysiąc sztuk papierosów 
z nielegalnej produkcji trafiło do 
magazynu likwidacyjnego Mazo-
wieckiego Urzędu Celno – Skar-
bowego.

Blisko 4 mln złotych mógł stracić 
budżet państwa, gdyby towary 
bez polskich znaków akcyzy zo-
stały wprowadzone do obrotu. 

Skuteczne działania są efektem 
współpracy mazowieckiej KAS 
z CBPŚ.

Eliminowanie działalności szarej 
strefy to jedno z podstawowych 
zadań służby celno-skarbowej. 
Wsparcie uczciwie działających 
przedsiębiorców poprzez likwi-
dację nielegalnej produkcji, to-

waru oraz usług jest traktowane 
przez naszą służbę jako absolutny 
priorytet – powiedział Robert An-
toszkiewicz, dyrektor Izby Admi-
nistracji Skarbowej w Warszawie.

Funkcjonariusze z mazowiec-
kiej służby celno-skarbowej oraz 
Centralnego Biura Śledczego Po-
licji zabezpieczyli ponad 4 000 
tys. kilogramów tytoniu i blisko 
1000 sztuk pap ierosów. Do-
datkowo, w jednej z lokalizacji 
ujawniono nielegalną linię pro-
dukcyjną wyrobów tytoniowych, 
kompresory powietrza, genera-
tor prądu oraz urządzenie zagłu-
szające sieci telefonii komórkowej 
wartych ponad pół miliona zło-
tych. Kwotę uszczupleń podat-
kowych z tytułu niezapłaconej 

akcyzy i podatku VAT szacuje 
się na blisko cztery miliony zło-
tych. Zabezpieczony towar przy 
użyciu kilku samochodów cię-
żarowych został przewieziony 
do magazynu likwidacyjnego 
Mazowieckiego Urzędu Celno-
-Skarbowego. 

W efekcie wspólnych działań 
służb zostało przesłuchanych 
już 6 osób, którym grozi kara 
grzywny, kara pozbawienia wol-
ności do lat 3 albo obie łącznie.

Sprawa jest rozwojowa i będzie 
prowadzona przez Mazowiecki 
Urząd Celno-Skarbowy pod nad-
zorem Prokuratur Rejonowych.

Dzia łania, poprzedzone był y 
s z c z e g ó ł o wą  a n a l i z ą ,  m i a ł y 

miejsce na terenie powiatu go-
lubsko-dobrzyńskiego (woj. ku-

jawsko-pomorskie) oraz powiatu 
lipskiego (woj. mazowieckie). 
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Campeon.pl Klasa okręgowa 2019/2020,  
grupa: Ciechanów-Ostrołęka

Brydż
Jubileusz nasielskich 
brydżystów
Kolejny sezon rozgrywek nasielskich brydżystów powoli dobiega  koń-
ca. Jest to jubileuszowy sezon. Od pierwszego turnieju minęło właśnie 
dwadzieścia lat. Wielu z naszych kolegów odeszło już do wieczności. 
Przez wiele lat graliśmy pod patronatem K.S. ,,Sparta”. Od trzech lat je-
steśmy pod opieką MLKS ,,Żbik”.

W dniu 25 października odbył się III Turniej o Puchar Prezesa ,,Żbika”. 
Na starcie stanęła rekordowa liczba 11 par. Pierwsze miejsce wywalczyła 
jedyna w naszym gronie para mieszana Alicja Bartosik i Krzysztof Mo-
rawiecki. Drugie miejsce zajęli Mariusz Figurski z Markiem Olbrysiem. 
Na trzecim miejscu uplasowała się jedna z najlepszych par ostatnich lat: 
Janusz Muzal – Janusz Wydra.

Trzy najlepsze pary otrzymały puchary z rąk Prezesa „Żbika” – Marka 
Prusinowskiego. Każdy z uczestników dostał też pamiątkowy kubek.

 

Wyniki turnieju o Puchar Prezesa MLKS ,,Żbik’’ 25.10.2019 r.:
1. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  100 pkt (62,50%)
2. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  91 pkt (56,88%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra   89 pkt (55,63%)
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  87 pkt (54,38%)
5. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski  85 pkt (53,13%)
6. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  79 pkt (49,38%)
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   78 pkt (48,75%)
8. Adam Duczman – Paweł Wróblewski   78 pkt (48,75%)
9. Józef Dobrowolski – Marek Prusinowski   73 pkt (45,63%)
10. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek    65 pkt (40,63%)
11. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski  55 pkt (34,38%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1. Waldemar Gnatkowski     122 pkt
2-3  Piotr Kowalski      113 pkt
 Grzegorz Nowiński     113 pkt
4-5. Janusz Muzal      111 pkt
 Janusz Wydra      111 pkt
6. Krzysztof Michnowski     96 pkt
7. Krzysztof Morawiecki     92 pkt
8.  Zbigniew Michalski     87 pkt
9. Robert Truszkowski     82 pkt
10.  Mariusz Figurski      77 pkt

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 
PK

R E K L A M A
źródło www.90minut.pl

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

1.  Mławianka Mława 12 30 9 3 0 47-18

2.  Narew 1962 Ostrołęka 12 30 9 3 0 50-19

3.  KS CK Troszyn 12 28 9 1 2 41-10

4.  Żbik Nasielsk 12 27 8 3 1 24-12

5.  Ostrovia Ostrów Maz. 12 25 8 1 3 26-16

6.  Kryształ Glinojeck 12 20 6 2 4 32-17

7.  PAF Płońsk 12 19 6 1 5 27-16

8.  Wkra Bieżuń 12 18 5 3 4 22-22

9.  MKS Ciechanów 12 17 5 2 5 25-18

10.  Tęcza Ojrzeń 12 15 5 0 7 24-33

11.  GKS Pokrzywnica 12 11 3 2 7 18-39

12.  Iskra Krasne 12 10 3 1 8 25-34

13.  Korona Szydłowo 12 10 3 1 8 23-33

14.  GKS Strzegowo 12 8 2 2 8 16-30

15. Mazowsze Jednorożec 12 6 2 0 10 13-47

16.  Sona Nowe Miasto 12 1 0 1 11 8-57

PIŁKA NOŻNA. Puchar Polski

O krok od zwycięstwa
PIŁKA NOŻNA

Żbik odrabia straty
Równolegle do rozgrywek ligi okrę-
gowej naszego regionu odbywał się 
też okręgowy Puchar Polski, w któ-
rym brały udział drużyny z różnych 
lig okręgu.

Żbik Nasielsk rozgrywki rozpoczął 
w II rundzie i od razu walkowerem 
wygrał z Tęczą Ojrzeń (3:0), gdyż ta 
wycofała się z rozgrywek. W III run-
dzie, rozegranej 4 września br., nasza 
drużyna spotkała się z PAF Płońsk. 

Mecz zakończył się remisem (2:2), 
więc o zwycięstwie musiały zade-
cydować rzuty karne, dzięki którym 
zwyciężył Żbik Nasielsk. Był to de-
biutancki mecz dla Michała Ernesta 
w barwach Żbika i to on zdobył w nim 
dwie bramki. W rzutach karnych kró-
lował  Sebastian Nowiński, zdoby-
wając trzy gole, a sukcesu dopełnił 
Marcin Chyczewski.

W VI rundzie, 11 września br., Żbik 
Nasielsk spotkał się z Wkrą Radza-
nów, którą pokonał wynikiem 8:3. 
Królem strzelców tego spotkania był 
Kamil Jagielski, który trafił do bram-
ki aż 4 razy. Autorami dwóch goli był 
Michał Ernest, a po jednym strzelili 
Mateusz Bramowicz i Mikołaj Adam-
ski.

W spotkaniu rozegranym 25 wrze-
śnia br., w ramach ćwierćfinału po-
między Żbikiem i Narwią Ostrołęka 
nasi zawodnicy mieli wyraźną prze-
wagę. Po objęciu prowadzenia przez 
Żbika, po bramce Kamila Jagielskiego 
w 51 minucie, pecha mieli przeciwni-
cy, strzelając samobójczego gola za-
ledwie 3 minuty później. Co prawda 
próbowali nadrobić tę stratę, co udało 
się zawodnikom Narwi w 67 minucie, 
jednak druga bramka Kamila Jagiel-
skiego pod koniec meczu i druga sa-
mobójcza bramka Narwi pogrzebała 
nadzieje przeciwników na awans do 
półfinału.

Półfinałowy mecz rozegrany 2 paź-
dziernika br., nie należał do łatwych, 
gdyż nasi piłkarze mieli za rywali IV-
-ligową drużynę MKS-u Przasnysz 
i o awansie do finału zadecydowały 
rzuty karne. W dość wyrównanym 
meczu bramki dla Żbika zdobyli: 
Łukasz Zalewski i Michał Ernest. Tak 
samo rozstrzygali wynik meczu 
drudzy półfinaliści: Ostrovia Ostrów 
Mazowiecka po remisie 2:2 z Wkrą 
Żuromin pokonała w rzutach karnych 
rywali 5:3.

Przyjechali po zwycięstwo
Finał Pucharu Polski okręgu ciecha-
nowsko-ostrołęckiego pomiędzy 
drużynami Żbika Nasielsk i Ostrovii 
Ostrów Mazowiecka rozegrany zo-
stał w środę, 23 października br., na 
nasielskim stadionie. Mimo środy 
i dość wczesnej pory spotkania (go-
dzina 15.00), przyciągnęło ono dzie-
siątki kibiców obu drużyn, a także 
przedstawicieli władz piłkarskich i sa-
morządowych.

Tego dnia piłkarze wyszli na mura-
wę boiska w asyście przedszkolaków 
z Niepublicznego Przedszkola „Pod 
Fiłkami”. Walka o zdobycie przewagi 
zaczęła się już od pierwszego gwizd-
ka. Goście bardzo szybko zaczęli do-

minować i już w 13 minucie objęli 
prowadzenie po strzale z dość duże-
go dystansu przez Patryka Gromka. 
Drugą okazję ten sam zawodnik wy-
korzystał minutę później zwiększa-
jąc prowadzenie do dwóch bramek. 
Już wtedy było wiadomo, że nasi za-
wodnicy nie byli w szczytowej for-
mie – prawdopodobnie po trudnym 
spotkaniu rozegranym w ramach 11 
kolejki, w niedzielę 20 października, 
więc na regenerację zostało tylko 2 
dni. Ponadto w podstawowym skła-
dzie zabrakło kilku mocnych zawod-
ników. 

Drużyna Ostrovii była bezlitosna – 
jednak nie udało im się zdobyć bram-
ki w 20 minucie, gdyż piłka uderzyła 
w słupek, a chwilę później w kolejnej 
akcji zareagował Mikołaj Adamski. 
Nasielski bramkarz musiał zachowy-
wać maksymalną czujność. Wynik 
2:0 dla Ostrovii utrzymał się do koń-
ca pierwszej połowy.

Druga połowa nie przyniosła zmian. 
Mimo chęci odrobienia strat swoje-
go hat-tricka strzelił Patryk Gromek. 
Chwilę później, w 74 minucie, ob-
niżoną czujność gości wykorzystał 
Michał Ernest i strzelił gola dla Żbika 
Nasielsk. Mecz zakończył się wyni-
kiem 3:1.

Bez wątpienia finałowe spotkanie ro-
zegrane na własnym stadionie było 
sukcesem dla Żbika Nasielsk. Obie 
drużyny otrzymały puchary z rąk 
Prezesa Ciechanowsko-Ostrołęc-
kiego Okręgowego Związku Pił-
ki Nożnej Waldemara Trochimiuka 
i Bogdana Ruszkowskiego burmistrza 
Nasielska. Dodatkowo każda druży-
na grająca w finale dostała worek pi-
łek i 2 500 zł. 

Michał B.

Dwa mecze rozegrane w ramach 
jedenastej i dwunastej kolejki Żbik 
Nasielsk może zaliczyć do zdecydo-
wanie udanych. Oba wygrane i za-
kończone takim samym wynikiem 
2:0. Choć w tabeli ligowej w czołów-
ce cały czas gęsto, to ostatnio awan-
sowaliśmy z pozycji piątej na czwartą 
odrabiając stratę do lidera  (Mławianka 
Mława) z pięciu do trzech punktów.

Pierwszy mecz na własnym boisku 
rozegrany został w niedzielę, 20 paź-
dziernika br., z Kryształem Glinojeck. 
Tydzień później, 26 października br., 
chłopaki na wyjeździe zagrali z Ma-
zowszem Jednorożec.

Kryształ Glinojeck to drużyna pre-
zentująca podobną formę, co Żbik 
Nasielsk. Ciężko było ocenić fawory-
ta tego spotkania. W rundzie jesiennej 
w 2018 r. na naszym boisku zwycię-
żył Kryształ (1:3), a w rundzie wiosen-
nej to Żbik wygrał na ich boisku (1:2).

W pierwszej połowie spotkania 
z Kryształem dobrą formę pokazał 
Michał Ernest, który w 25 minucie 
wyprowadził Żbika na prowadzenie. 
Co prawda chwilę później dostał też 
żółtą kartkę, ale zawodnik pretendu-
je do tytułu króla strzelców w naszej 
drużynie. W pierwszej połowie żółtą 
kartkę zobaczył też zawodnik z Gli-
nojecka – Kamil Boniewski.

Druga połowa była dla Żbika korzyst-
na i sprzyjała wygranej. Najpierw 
w 54 minucie żółtą kartkę zobaczył 
kolejny zawodnik z Glinojecka, Ma-
teusz Sitek, kilka minut później kolej-
ny ich zawodnik Dawid Dębowski, 
a w 66 minucie ponownie Mateusz 
Sitek, przez co otrzymał czerwoną 
kartkę, a Kryształ musiał kontynu-
ować grę w dziesiątkę, co na pewno 

obniżyło pozytywne nastawie-
nie w zespole rywali, co wy-
korzystał Mateusz Bramowicz 
i w 68 minucie poprawił wynik 
meczu na 2:0. Do końca me-
czu były już tylko zmiany, a Żbik 
Nasielsk utrzymał wynik meczu.

Drugi mecz rozegrany na wy-
jeździe z Mazowszem Jedno-
rożec – z drużyną, z którą od 
września 2017 roku rozegraliśmy  
4 spotkania, z czego tylko jedno było 
zwycięskie dla Żbika (w maju 2018 r.). 
Wydawało się, że pierwsza połowa 
zakończy się remisem, jednak tuż 
przed gwizdkiem sędziego w ostat-
niej akcji bramkę zdobył Michał Er-
nest. Druga połowa tradycyjnie była 
tą, kiedy wprowadzano zmiany na 
boisku. Napięcie jednak rosło w mia-
rę zbliżania się do końca meczu, co 
powodowało i nieczyste zagrania, 
za które sędzia pokazał żółte kartki 
– najpierw w 75 minucie Kamilowi 
Górczyńskiemu, a na chwilę przed 
końcem spotkania Michałowi Erne-

stowi. Ten jednak w ostatniej minucie 
regulaminowego czasu gry umieścił 
po raz drugi piłkę w bramce rywa-
li, ustanawiając wynik meczu na 2:0 
dla Żbika Nasielsk.

Najbliższe spotkanie Żbika odbędzie 
się 2 listopada br., o godzinie 13.00 
na naszym boisku z GKS Pokrzyw-
nica. Tydzień późnej, 16 listopada br., 
Żbik Nasielsk pojedzie do Ostrowa 
Mazowieckiego, by tam rozegrać 
o godzinie 12.00 mecz z Ostrovią. 
Czy Żbik Nasielsk odbije sobie poraż-
kę z Pucharu Polski? Emocji na pew-
no nie zabraknie.

Michał B.


