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Święto 
Niepodległości

Od 8 do 11 listopada br. mieszkańcy naszej gminy świętowali odzyska-
nie przez Polskę Niepodległości. Oficjalne uroczystości związane z tym 
świętem oraz kolejną rocznicą nadania Nasielskowi praw miejskich 
i wręczeniem nagrody Lew Nasielska odbyły się w piątek, 8 listopada, 
w Nasielskim Ośrodku Kultury. W niedzielę, 10 listopada, w parku przy 
kościele św. Wojciecha zapłonęło Ognisko Niepodległości przygotowane 
przez harcerzy z 1 Nasielskiej Drużyny Harcerzy „Błękitna Armia”. Nato-
miast w poniedziałek, 11 listopada, na nasielskim cmentarzu przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza modlono się za poległych, a później w kościele 
św. Wojciecha odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Tego 
samego dnia w Cieksynie dla Niepodległej śpiewano pieśni patriotyczne.
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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 GMINY. Rada Działalności Pożytku Publicznego

Koniec II kadencji 
Dobiegła końca trwająca dwa lata II kadencja Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Jej ostatnie posiedzenie odbyło się 28 października br.

W porządku obrad znalazła się dalsza dyskusja nad powołaniem Młodzie-
żowej Rady Gminy. W obradach uczestniczyli przedstawiciele niemal 
wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk oraz Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza.

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podziękował za pracę w tej spo-
łecznej radzie i wręczył jej członkom pamiątkowe podziękowania.

18 listopada br. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych, w trakcie którego przeprowadzone zo-
staną wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk 
na kolejną dwuletnią kadencję.

Zgłoszeń do pracy w tej radzie można dokonać wypełniając odpowied-
ni formularz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku.

Michał B.

Z UM

OGŁOSZENIE
Burmistrz Nasielska informuje,  

że zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie  
przedsięwzięć ze środków  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach programu priorytetowego 

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH  
I ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę 
Nasielsk dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2020 r. Informujemy, że zło-
żenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do 
roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na 
to zadanie dla Gminy Nasielsk.

Folia musi być oczyszczona i spakowana, aby nie zalegało na niej błoto, 
woda, pozostałości po produktach rolniczych, czy zmarzlina.

Termin składania wniosków do dnia 22 listopada 2019 roku

Wnioski można pobrać u Sołtysów, w Wydziale Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (II piętro, pokój 201) lub ze strony www.nasielsk.pl

Z UM
Przedłużenie terminu składania 
wniosków suszowych
Burmistrz Nasielska informuje, że termin składania wniosków o pomoc 
suszową do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został prze-
dłużony do dnia 29.11.2019 roku. 

O możliwości odebrania protokołów z adnotacją Wojewody Mazowiec-
kiego będziemy informować  telefonicznie poszczególnych rolników.

Pomoc jest udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych klęską żywio-
łową, w przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, hura-
ganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub 
powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wyno-
szą co najmniej 30 proc. danej uprawy. 

Wysokość pomocy jest zróżnicowana i zależy od wielkości szkód powsta-
łych na powierzchni danej uprawy lub od obsady posiadanych przez rolni-
ka zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy 
do użytków zielonych w gospodarstwie. 

Najwyższa pomoc, w stawce 1 000 zł do 1 ha, zostanie przyznana do 
tych upraw gdzie szkody wyniosły co najmniej 70%, w tym również 
do wieloletnich użytków zielonych, jeżeli w gospodarstwie jest wyso-
ka obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych 
użytków. Niższa stawka pomocy, 500 zł do 1 ha, zostanie przyznana do 
upraw, w których szkody wyniosły co najmniej 30% i mniej niż 70% oraz 
do wieloletnich użytków zielonych, gdzie szkody wyniosły co najmniej 
30% i mniej niż 70% jeżeli w gospodarstwie jest wysoka obsada zwierząt 
z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na 1 ha tych użytków. Stawka po-
mocy w wysokości 500 zł na 1 ha zostanie również przyznana w przy-
padku szkód w wieloletnich użytkach zielonych w wysokości 70%, jeżeli 
w gospodarstwie jest niska obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy 
lub konie na 1 ha tych użytków. Natomiast w przypadku szkód w wie-
loletnich użytkach zielonych w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 
70%, przy jednoczenie niskiej obsadzie zwierząt z gatunku bydło, owce, 
kozy lub konie na 1 ha tych użytków, zostanie przyznana pomoc w stawce  
250 zł na 1 ha.

Wydział Środowiska i Obszarów Wiejskich

Z GMINY

Zarządzanie stadionem
Podobnie jak w latach ubiegłych nasielskim stadionem miejskim w 2020 
roku zarządzać będzie firma EM – TYM BUD Marek Prusinowski. Jako je-
dyna stanęła ona do ogłoszonego, 29 października br., przez nasielski ma-
gistrat przetargu nieograniczonym na zadanie „Pełnienie funkcji zarządcy 
stadionu miejskiego w Nasielsku”. Zamawiający na sfinansowanie zamó-
wienia przeznaczył kwotę 144 tys. zł brutto, jednak wybrana oferta zawie-
rała cenę 221 400,00 zł brutto. 

(r.)

Z powodu śmierci

Pani Katarzyny Kurpiewskiej-Niezgody
wieloletniego Pracownika  

i Zastępcy Kierownika  
Urzędu Stanu Cywilnego

Urzędu Miejskiego w Nasielsku
najszczersze kondolencje  

i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych

w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

oraz
Przewodniczący Rady

Jerzy Lubieniecki
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RADNI RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 
2018 – 2023 (reprezentanci gminy Nasielsk)

Monika Nojbert
Dlaczego zdecydowała się Pani wystartować w wyborach samorządowych? Czy 
ma Pan jakieś doświadczenie w pracy w organach samorządu lokalnego bądź 
pracy społecznej?
 – Jestem osobą spełnioną zarów-
no zawodowo, jak i rodzinnie. Mam 
mnóstwo energii, pomysłów i chęci 
do pracy. Jestem skuteczna i kon-
sekwentna w działaniu. Patrząc 
z żalem na tracone przez Nasielsk 
szanse, doszłam do wniosku, że 
warto spróbować. Od lat jestem 
związana z samorządem. Sądzę, 
że mam odpowiednie kwalifikacje, 
doświadczenie zawodowe i dość 
dobrze znam problemy trapiące 
mieszkańców. Od 2001 roku pra-
cuję w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nasielsku, a od 2007 
roku pełnię funkcję dyrektora tej 
jednostki. Ponadto jestem społecz-
nym kuratorem sądowym, członkiem 
Rady Społecznej Nowodworskiego 
Centrum Medycznego, Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uznałam, że moje dotych-
czasowe doświadczenia mogą pomóc w realizacji zamierzeń, dzięki którym nasz powiat 
będzie mógł rozwijać się bardziej dynamicznie. Dla mnie przede wszystkim liczy się 
człowiek. W swojej codziennej pracy jestem blisko ludzi, rozmawiam z nimi o lokalnych 
problemach i proponuję racjonalne sposoby ich rozwiązania. W ostatnich wyborach 
dostałam olbrzymi kredyt zaufania od mieszkańców i zapewniam, że dołożę wszelkich 
starań, aby Ich nie zawieść i reprezentować godnie w Zarządzie Powiatu.

Jakie inwestycje są, Pani zdaniem, najważniejsze do zrealizowania w naszej 
gminie w obecnej kadencji Rady Powiatu Nowodworskiego?
Wydatki Powiatu to nie tylko inwestycje. Bieżące utrzymanie dróg, koszty związane z 
funkcjonowaniem podległych jednostek, placówek oświatowych i utrzymanie szpitala 
pochłania znaczną cześć środków finansowych. Pomimo tego staramy się o realizację 
nowych inwestycji.
Na terenie powiatu nowodworskiego wciąż jest wiele dróg, które wymagają przebu-
dowy, nowych nawierzchni, odwodnień, brakuje chodników itp. Ważne jest także, aby 
w naszym powiecie powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej, których obecnie nie ma. 
Dotychczas funkcjonująca placówka przeniosła swą działalność na teren sąsiedniego 
powiatu pułtuskiego. Coraz trudniejsza jest także sytuacja Nowodworskiego Centrum 
Medycznego. Nie jest łatwo pogodzić rosnące koszty utrzymania z potrzebą nowych 
inwestycji. Wiele jest jeszcze do zrobienia na terenie całego powiatu, jednakże Nasielsk 
to moja gmina, mój dom. Jako Członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego najmocniej 
zabiegam o to, by przypadł nam jak największy kawałek budżetowego tortu.

 Co zamierza Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego? (niezbędne 
inwestycje, projekty, zmiany, działania)

Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa. 
Przykładem może być wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego na przejściu 
dla pieszych przy TESCO, czy też wprowadzenie limitu prędkości 50 km/h w obrębie 
skrzyżowania w Siennicy. Chciałabym, aby w przyszłorocznym budżecie znalazły się 
środki na budowę brakującego odcinka chodnika i zmianę lokalizacji niebezpiecznego 
przejścia dla pieszych usytuowanego tuż za ostrym zakrętem przy ul. Młynarskiej.  Wiele 
dróg powiatowych na terenie gminy Nasielsk to wciąż drogi gruntowe, które wymagają 
wymiany nawierzchni. Sukcesywnie staramy się poprawiać ich stan. W bieżącym roku 
udało się zrealizować długo oczekiwaną przebudowę ul. Przemysłowej. Na odcinku 2550 
metrów wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa. Niebawem rozpoczną się tam 
prace związane z budową chodnika. Do końca listopada oddamy do użytku nowe chodniki 
w Siennicy, Czajkach i Dębinkach. Ułożono 700 m nowego asfaltu na drodze wiodącej 
do Nuny. Jest to w mojej ocenie jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych, dlatego 
też będę zabiegać o wykonanie nawierzchni asfaltowej na całym jej odcinku. Kolejnym 
priorytetem na przyszły rok jest nowy chodnik przy ulicy Piłsudskiego. Naprawy wymaga 
także droga 2427W (ul. Kościuszki – Kosewo). Bardzo istotna jest także, poprawa sytuacji 
Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza. Należy zadbać o poprawę 
warunków lokalowych w tej szkole, rozbudowę zaplecza sportowego itp. Chodzi głównie 
o to, aby nauczyciele z pasją chcieli tam pracować, a uczniowie uczyć się. Priorytetem są 
także remonty kolejnych oddziałów Nowodworskiego Centrum Medycznego, a także 
jego bieżące utrzymanie, aby mieszkańcy powiatu nadal mogli korzystać ze szpitala. 
Wymieniać można by długo, ponieważ wachlarz potrzeb jest bardzo szeroki.

Jakie są Pani zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy?
Dużym atutem gminy Nasielsk jest bliskość aglomeracji Warszawskiej i dość dobrze 
rozwinięty system komunikacji kolejowej i autobusowej. Kolejny plus to środowisko 
naturalne o wielkich walorach krajobrazowych i przyrodniczych, które sprzyja turystyce 
i daje korzystne warunki do rozwoju biologicznego rolnictwa i naturalnych upraw. Bardzo 
istotny jest również kapitał ludzki, mamy wielu zaangażowanych społecznie wspaniałych 
ludzi z pasją. Pewną wadą może być znaczna odległość od głównych dróg krajowych 
oraz brak dużych zakładów pracy dających zatrudnienie mieszkańcom na miejscu.

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, rodzina, 
zainteresowania, itp.)
Mam 42 lata, wykształcenie wyższe zarówno w dziedzinie administracji, pedagogiki, 
politologii, jak i pomocy społecznej; dwoje dzieci Oliwia i Filip; mąż Artur z zawodu 
inżynier informatyk, prywatnie miłośnik lokalnej historii, twórca strony Dawny Nasielsk.

Moją największą pasją jest pomaganie ludziom. To tak naprawdę pojedyncze osoby 
w moim życiu sprawiają, że znajduję wciąż nowe i ciekawe zainteresowania.

OBRADOWAŁA RADA

Radni i mieszkańcy pytają 
W środę, 30 października br., odbyła 
się XI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Obrady otworzył przewodniczący 
RM Jerzy Lubieniecki. Po przedsta-
wieniu porządku posiedzenia i przy-
jęciu protokołu z poprzedniej sesji 
przewodniczący RM poinformował 
zgromadzonych o swoich działaniach 
między sesjami. Odniósł się m.in. do 
prośby o pomoc małżeństwa z Mo-
gowa. Jak powiedział J. Lubieniecki, 
w celu wyjaśnienia tej sytuacji spotkał 
się z pracownikami starostwa powiatu 
nowodworskiego, od których otrzy-
mał informację, że małżonkowie są 
właścicielami działki, o której mówili 
podczas poprzedniej sesji i ich dane 
widnieją w księdze wieczystej. W roz-
mowie z Krzysztofem Kapustą, sta-
rostą nowodworskim, dowiedział się,  
że nie ma potrzeby podejmowania 
żadnych działań, ponieważ ta sprawa 
jest całkowicie uregulowana.

Następnie głos zabrał burmistrz Bog-
dan Ruszkowski, który w swoim 
sprawozdaniu z działalności między 
sesjami zauważył m.in. że rozpoczę-
to działania, w wyniku których utwo-

rzona ma zostać młodzieżowa Rada 
Miejska. Powiadomił zgromadzonych 
o pozyskanym przez gminę dofinan-
sowaniu 15 tys. euro na instalację Wifi 
w miejscach publicznych oraz o za-
kupie sztucznego lodowiska. Zwró-
cił też uwagę, że 15 listopada br. jest 
ostatnim dniem na składanie ofert 
w ramach przetargu na odbiór śmie-
ci komunalnych. W tej kwestii szyku-
ją się duże zmiany. Odpady mają być 
rzadziej odbierane i będą kosztować 
zdecydowanie więcej. 

Burmistrz odniósł się także do inwe-
stycji ZZO w Jaskółowie i złożonego 
w tym temacie przez inwestora za-
żalenia do gminy, które zostało prze-
słane do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego. Wskazał, że jak co 
roku gmina zajmuje się odbiorem 
azbestu od mieszkańców. W tym 
roku zgłoszono 86 ton azbestu do 
odbioru. W dalszej części sesji głos za-
brał Marek Maluchnik, sekretarz gmi-
ny, który poinformował o złożonych 
oświadczeniach majątkowych przez 
pracowników urzędu oraz dyrekto-
rów i kierowników placówek gmin-
nych.

W punkcie 6 sesji przedstawiono stan 
realizacji zadań oświatowych, w tym 
informacje o wynikach egzaminów 
zewnętrznych. Głos w tej sprawie za-

brał radny Mirosław Świderski. Zauwa-
żył, że młodzi ludzie, którzy ukończą 
szkoły nie znajdą pracy na terenie 
gminy Nasielsk. Radny Rodryg Czyż 
dopytywał o warunki, jakie muszą 
spełniać rodzice, aby otrzymywać 
zwrot środków za dowóz dziecka 
do placówki edukacyjnej. Tę kwe-
stię wyjaśniła Hanna Pietrzak, dy-
rektor Centrum Usług Wspólnych, 
która oznajmiła, że gmina ma obo-
wiązek zwracania kosztów za dojazd, 
opiekunom dzieci, które posiadają 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

Projekty uchwał
W dalszej części sesji radni przeszli do 
procedowania uchwał. Jednogłośnie 
pozytywnie przegłosowali uchwałę 
dotyczącą zmiany uchwały budże-
towej na rok 2019. Jeden z projektów 
uchwał dotyczył odbioru śmieci ko-
munalnych. Mają być one odbierane 
rzadziej, ale jak podkreślała Jadwi-
ga Szymańska, kierownik Wydzia-
łu Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich nasielskiego magistratu, 
odbierany ma być dodatkowo popiół. 

Radny Andrzej Pacocha zauważył,  
że koszt dowozu nie jest taki duży 
stąd pytanie, jak miały się realnie 
zwiększyć koszty. Burmistrz Bogdan 
Ruszkowski stwierdził, że gmina jest 
duża, bardzo rozrzucona, z kolonij-
nymi zabudowami i trudnymi do po-
konania drogami dojazdowymi, co 
powoduje koszty. Kierownik Jadwiga 
Szymańska dodała, że w każdej oko-
licznej gminie nie ma takich stawek za 
wywóz odpadów jak w naszej gminie. 
Wszędzie są one zdecydowanie wyż-
sze. Odpady segregowane kosztują 
od 20 zł do 30 zł, zaś niesegregowa-
ne mogą wynieść dwukrotność bądź 
czterokrotność tej stawki. 

Rozpatrywano też skargi na działal-
ność burmistrza Nasielska, które zo-
stały odrzucone większością głosów. 
Wątpliwości co do tej kwestii miał 
radny Rodryg Czyż, który jak poin-
formował zgromadzonych, nie do 
końca rozumiał ich bezzasadność. 

W dalszej części sesji powołano ko-
misję skrutacyjną, której zadaniem 
był wybór ławnika sądowego. W jej 
skład weszli: Michał Brodowski (prze-
wodniczący), Jan Lewandowski (wice-
przewodniczący), Mirosław Świderski 
(członek komisji). Zgłoszona była tyl-
ko jedna kandydatura Zbigniewa 
Wóltańskiego. W głosowaniu odda-

no 15 głosów ważnych, akceptując 
tę kandydaturę. Pan Wóltański będzie 
ławnikiem w Sądzie Rejonowym 
w Ostrołęce do orzekania w spra-
wach rozpoznawanych w wydziale 
cywilnym i wydziale karnym. 

W kolejnym punkcie sesji wice-
przewodniczący Dariusz Kordow-
ski przedstawił pisma skierowane do 
rady. Wśród nich znajdowały się m.in. 
prośba mieszkańców Miękoszyna 
o dobudowanie sieci wodociągo-
wej, mieszkanka Głodowa Wielkie-
go zwróciła się do gminy o przejęcie 
działek pod drogę, mieszkańcy so-
łectwa Aleksandrowo prosili o drogę 
asfaltową. Była też skarga na uchwałę 
Rady Miejskiej dotyczącą zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Nasielsk. Komendant Komedy Po-
wiatowej Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim zwrócił się z prośbą do 
nasielskiego samorządu o 50 tys. zł 
na dofinansowanie nowego pojazdu 
dla nasielskiej policji. O zabezpiecze-
nie środków na swoją dalszą działal-
ność prosiła także Fundacja Bądźmy 
Razem. 

Odczytano też pismo Barbary Mi-
chalczuk z wydziału geodezji nowo-
dworskiego starostwa powiatowego, 
w którym pytała dlaczego radni po-
zwolili na szykanowanie jej dobrego 
mienia na poprzedniej sesji RM i od-
niosła się do zarzutów związanych 
z przyjmowaniem korzyści material-
nych i złemu wywiązywaniu się ze 
swoich obowiązków. W tej sprawie 
także radny Rodryg Czyż odczytał 
list od byłej starosty Magdaleny Bier-
nackiej, która wyraziła ubolewanie 
nad dopuszczeniem przez Radę do 
takiej sytuacji.

Swoje przeprosiny do B. Michalczuk 
oficjalnie skierowali radni: Mirosław 
Świderski, Janusz Gers, Jerzy Lubie-
niecki i Rodryg Czyż. Burmistrz także 
odniósł się do całej sprawy i zauważył, 
że tak rozległa dyskusja na dany temat 
na pewno nie powinna mieć na przy-
szłość miejsca podczas sesji.

Sprawy różne
W sprawach różnych radnych Mi-
rosław Świderski dopytywał czy jest 
prawdą, że Nasielskie Budownictwo 
Mieszkaniowe poszukuje nowej lo-
kalizacji w centrum miasta. Radny 
Dawid Domała odniósł się do od-
wodnienia w Popowie Borowym, 
które w jego opinii powinno być wy-
konane przy szkole, bo zimą kostka 
brukowa może być oblodzona, co 
może być niebezpieczne dla uczniów. 
Zapytał również o to, co dzieję się 
w kwestii budowy placu zabaw w 
Nasielsku, podziękował w imieniu 
mieszkańców i osób uczęszczających 
chodnikiem przy ul. Starzyńskiego za 
jego wymianę oraz za planowane 
wylanie jezdni asfaltem. Po raz kolej-
ny monitował o nowy chodnik przy 
ul. Tylnej. 

Radny Rodryg Czyż zwrócił się do 
burmistrza o pomoc dla uczniów 
i nauczycielom klas integracyjnych, 
jego zdaniem gmina za mało im po-
maga. Odniósł się również do wy-
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31.10.2019 r. w miejscowości Jac-
kowo funkcjonariusze Zespołu 
Patrolowo-Interwencyjnego KP 
Nasielsk zatrzymali do kontroli dro-
gowej samochód marki Daewoo, 
którym kierował 31-letni mieszka-
niec gminy Nasielsk znajdujący się 
w stanie nietrzeźwości z wynika-
mi 1,02 mg/l i 1,09 mg/l alkoholu  
w wydychanym powietrzu.

02.11.2019 r. w miejscowości Mo-
gowo znajdujący się pod wpływem 
alkoholu 48-letni mieszkaniec 
gminy Pomiechówek podczas 
przeprowadzania interwencji z jego 
udziałem przez funkcjonariuszy 
Zespołu Patrolowo-Interwencyj-
nego KP Nasielsk usiłował wręczyć 
policjantom pieniądze w zamian 
za odstąpienie od czynności służ-
bowych. Sprawcę zatrzymano,  
a podczas przesłuchania przyznał 
się do zarzucanego czynu.

04.11.2019 r. w Nasielsku funkcjo-
nariusze Referatu Kryminalnego 
KPNasielsk wykonując czynności 
operacyjne dokonali legitymowa-
nia 23-letniego mieszkańca gminy 
Nasielsk, u którego w toku dalszych 
czynności zostały ujawnione środki 
odurzające. Sprawcę zatrzymano i 
podczas przesłuchania przyznał się 
do nielegalnego posiadania środ-
ków odurzających.

W nawiązaniu do informacji o do-
konanym w dniu 20.10.2019 r. 
na niestrzeżonym parkingu przy 
p rze dszkolu samorządow ym  
w Nasielsku uszkodzeniu samo-
chodu w toku czynności opera-
cyjnych funkcjonariusze Referatu 
Kryminalnego KP Nasielsk usta-
lali sprawcę powyższego czynu, 
którym okazał się 23-letni miesz-
kaniec gminy Nasielsk. Podczas 
przesłuchania sprawca przyznał się 
do umyślnego uszkodzenia samo-
chodu.

Sporz. RW

Z GMINY

Niedokończona 
rekultywacja

Z GMINY. SUW Nuna

Mieli skażoną wodę
W poniedziałek, 4 listopada br., na 
stronie nasielskiego Urzędu Miej-
skiego pojawił się komunikat do-
tyczący wody niezdatnej do picia 
pochodzącej z SUW Nuna.

Zakaz spożycia wody z wodocią-
gu dotyczył miejscowości: Chr-
cynno, Chechnówka, Jaskółowo, 
Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Po-
powo Borowe, Popowo Południe, 
Popowo Północ i Żabiczyn.

Jak się okazało w dwóch prób-
kach wody pobranych w po-
niedziałek, 28 października br., 
wykryto bakterie coli. Informa-
cje o wynikach przedstawił Pań-
st wow y Powiatow y Inspektor 
Sanitarny w Nowym Dworze Ma-
zowieckim.

 –  N a  p o d s t a w i e  p r ó b 
n r  0 7 2 7 3 / 2 0 1 9 / P  o r a z 
07275/2019/P pobranych w dniu 
28.10.2019 r. oraz sprawozdań 
z dnia 31.10.2019 r. z przepro-
wadzonych badań wody z wo-
dociągu publicznego w Nunie, 
stwierdzono, że nie spełnia ona 
wymagań określonych w załącz-
niku nr 3  rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia  z dnia 13 listopada 
2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożywania 
przez ludzi. W wodzie stwierdzo-
no przekroczenie liczby bakterii 
grupy coli w 100 ml wody w licz-
bie 13 jtk w budynku prywatnym 
w Nunie oraz przekroczeń licz-
by bakterii grupy coli w 100 ml 
wody w liczbie 70 jtk w budynku 
Szkoły Podstawowej w Popowie 
Borowym i po rozważeniu stop-
nia zagrożenia dla zdrowia kon-
sumentów oraz na podstawie  
§ 21 ust. 1 Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 13 listopada 
2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi  s twierdzono j ak p owy-
żej – czytamy w ocenie jakości 
wody wystawionym 4 listopada 
br. przez lek. med. Andrzeja Ku-
delskiego Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Informacje na temat przekro-
czenia liczby bakterii grupy coli 
został y przekazane przez Pań-
s t wowe go  Pow i a towe go  I n -
spektora Sanitarnego w Nowym 
Dworze Mazowieckim do nasiel-
skiego magistratu oraz do Zakła-
du Usług Wodnych dla Potrzeb 
Rolnictwa w Mławie odpowie-
dzialnego za dostarczaną do SUW 
w Nunie wodę.

J ak  i n formuj e  K rz ysz tof  Ro -
chowicz zastępca dyrektora ds. 
te c h n i c znyc h Z ak ł a du U s ł ug 
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa 
w Mławie w celu wyeliminowa-
nia z wody bakterii grupy coli, 
zakład niezwłocznie przystąpi ł 
do dezynfekcji oraz płukania sie-
ci wodociągowej. Zorganizowa-
ne zostało też specjalne zebranie 
w zakładzie celem analizy sytuacji 
i ustalenia przyczyny tego zajścia. 
Niestety nie udało się tego ustalić. 

Kolejnego dnia, tj .  5 l istopada 
br., zakład zlecił badanie wody 

z punktów poboru, w których wy-
kryto bakterie. Badania potwier-
dziły, że spełnia ona wymagania 
określone w Rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) 
Potwierdziło to również badanie 
zlecone 7.11.2019 r.

 –  W 2019 roku wod a z  ww. 
punktów (tj. ze Szkoły Podstawo-
wej w Popowie Borowym oraz 
z budynku prywatnego w Nunie 
– red. ) pobierana była do ba-
dania w dniach: 25.02.2019 r., 
11.04.2019 r. oraz 4.09.2019 r. 
Wyniki badań pobranych pró-
b e k  w o d y  w y k a z a ł y  p r z y -
d a t n o ś ć  wo dy  d o  s p o ż yc i a 
– twierdzi Krzysztof Rochowicz 
z ZUW w Mławie.

Zakład Usług Wodnych dla Po-
t r z e b  R o l n i c t w a  w  M ł a w i e 
w uzgodnieniu z Urzędem Miasta 
w Nasielsku od 5 listopada br. roz-
począł dostarczanie wody pitnej 
do wszystkich odbiorców w miej-
scowościach zasi lanych wodą 
z SUW Nuna. Woda była rozwo-
żona zgodnie z harmonogramem 
opracowanym przez pracowni-
ków nasielskiego magistratu. 

Do Szkoły Podstawowej w Popo-
wie Borowym została dostarczo-
na jednorazowo 5 listopada  br. 
w butelkach o poj. 5 litrów (640 
butelek), w sumie 3200 litrów. 
Jak zapewnia nas Krzysztof Ro-
chowicz, zastępca Dyrektora ds. 
Technicznych ZUW w Muławie, 
ani do nich, ani do burmistrza 
Nasielska nie zgłosiła się ani jedna 
osoba z niepokojącymi objawami, 
jakie mogłaby spowodować ska-
żona woda.

 – W sobotę 9.11 .br. Państwo-
wy Powiatowy In spektor S a-
n i t a r n y  w  N o w y m  D w o r z e 
Mazowieckim przekazał informa-
cję o przydatności do spożycia 
wody z wodociągu publicznego 
w miejscowości Nuna, w związ-
ku z czym, w tym dniu po raz 
ostatni dostarczyliśmy wodę do 
odbiorców w beczkowozach – 
informuje Krzysztof Rochowicz 
,uspokajając tym samym miesz-
kańców z tego rejonu, że zagro-
żenie zostało wyeliminowane.

O sytuacji dotyczącej możliwości 
spożycia wody na bieżąco miesz-
kańców informował  nas ie l sk i 
Urząd Miejski za pośrednictwem 
strony internetowej, FB oraz za 
pośrednictwem nasielskiego sys-
temu informacyjnego SMS. W ko-
munikatach podawany był także 
kontakt do ZUW w Mławie dla tych 
wszystkich, którzy chcieli poznać 
więcej szczegółów na ten temat. 

Wielu zaniepokojonych miesz-
kańców telefonowało do ZUW 
w Mławie. W akcję zostali także 
włączeni sołtysi z tego rejonu, to 
oni czuwali nad tym w jakich go-
dzinach i gdzie dokładnie przyjeż-
dżały beczkowozy z wodą zdatną 
do picia.

E.G.

Mazowiecki Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska poinfor-
mował naszą redakcję o wynikach 
kontroli przeprowadzonej 12.08 
i 30.09 br. na terenie zamkniętego 
składowiska odpadów w Kosewie.

Gmina Nasielsk zaprzestała w świe-
tle prawa eksploatacji składowiska 
odpadów z dniem 01.01.2003 r. 
Zasadnicze prace rekultywacyjne 
tego terenu zostały przeprowadzo-
ne w latach 2014-2016. Terminem 

zakończenia wszystkich prac powi-
nien być czerwiec 2016 r. 

Przeprowadzone w tym roku kon-
trole, które sprawdzały, czy nawie-
ziono tam nielegalnie masy ziemi, 
gruzu i kamieni, dowodzą, że gmi-
na nie wywiązała się ze wszystkich 
zadań dotyczących rekultywacji.

Jak informuje Małgorzata Pałka, in-
spektor ochrony środowiska p.o. 
kierownika delegatury w Ciecha-
nowie, Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska, w trakcie kontroli 
w dniach 12.08 i 30.09 br. stwier-
dzono rozplantowanie wcześniej 
zgromadzonych mas ziemnych, 
kamieni i gruzu na południowym 
krańcu rekultywowanego składo-
wiska, co wcześniej stwierdzono 
w trakcie przeprowadzanej kontroli 
8.04 br. Poza tym stwierdzono wy-
konanie utwardzenia powierzchni 
terenu (południowy kraniec te-
renu rekultywowanego wyrobi-
ska) gruzem budowlanym w pasie 
o długości 65 m i szerokości 6m, 
a w dalszej części o dł. 27 m i sze-
rokości 4 m. Szczegóły przedstawi-
cielom MWIOŚ przedstawił Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, 
w wyjaśnieniu z dnia 30.09.2019 
r. W wyniku kontroli ujawniono, 
że prace rekultywacyjne okre-
ślone w decyzji Starostwa Nowo-
dworskiego z dnia 27.02.2004 r. 
nie zostały wykonane w całości. 

Jak podaje do wiadomości M. Pał-
ka z MWIOŚ, nie zostały wykona-
ne piezometry oraz rekultywacja 
biologiczna polegająca na obsia-
niu wykonanej czaszy mieszanką 
roślin trawiastych i motylkowych 
oraz posadzeniu drzew.

 – W związku ze stwierdzonym 
naruszeniem – brak zakończe-
nia rekultywacji terenu składowi-
ska odpadów i pozostałej części 
wyrobiska po eksploatacji gliny 

w miejscowości Kosewo pismami 
z dnia 24.10.2019 r. (…) Mazowiec-
ki Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska skierował wystąpienia 
do Dyrektora Departamentu Go-
spodarki Odpadami, Emisji i Po-
zwoleń Zintegrowanych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego i Starosty Nowo-
dworskiego oraz pismem z dnia 
25.10.2019 r. (…) do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Nowym Dworze Mazowieckim – 
podaje do wiadomości Małgorzata 
Pałka, p.o. kierownika delegatury 
w Ciechanowie MWIOŚ.

W p i ś m i e  M WIOŚ do d yre k-
tora departamentu Gospodar-
ki Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Ma-
zowieckiego poinformowano, 
że w dniach 12 .08 i 30.09 br. 
podczas kontroli w Kosewie nie 
stwierdzono występowania zapa-
chu siarkowodoru, pomimo wy-
stępujących w dniu 30.09 opadów 
deszczu. Nie mniej jednak zazna-
czono, że niewykonanie rekul-
tywacji biologicznej może być 
przyczyną występowania uciąż-
liwości odorowych, które był y 
w ubiegłych latach przedmiotem 
wniosków o interwencje do WIOŚ 
w Warszawie. 

MWIOŚ zwróciło się do Krzyszto-
fa Kapusty, starosty nowodwor-

skiego, o rozważenie możliwości 
podjęcia działań w trybie ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1161, gdzie ustawa 
reguluje zasady ochrony gruntów 
rolnych i leśnych oraz rekultywacji 
i poprawiania wartości użytkowej 
gruntów). Do Marii Matuszewskiej, 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Dworze 
Mazowieckim zwrócono się na-
tomiast o rozważenie możliwości 
podjęcia działań w trybie ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-
dowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 
z późn. zm., który normuje dzia-
łalność obejmującą sprawy pro-
jektowania, budowy, utrzymania 
i rozbiórki obiektów budowlanych 
oraz określa zasady działania orga-
nów administracji publicznej w tych 
dziedzinach). 

Wszystkie pisma skierowane były 
jednocześnie do wiadomości bur-
mistrza Nasielska Bogdana Rusz-
kowskiego.

E.G.
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Lodowisko  
już od grudnia
31 października Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w obecno-
ści Skarbnika Nasielska – Rafała Adamskiego oraz Kierownika Wydziału 
IZP – Radosława Kasiaka podpisał umowę z wyłonioną w przetargu firmą 
GAMAK Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju w sprawie utworzenia w Nasielsku 
gminnego lodowiska.

Obiekt będzie dostępny dla mieszkańców od 1 grudnia 2019 roku do  
29 lutego 2020 roku na terenie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej  
nr 2 w Nasielsku. 

W ramach podpisanej umowy:
– przez pierwsze 2 lata firma dokona montażu i demontażu lodowiska 
o pow. 600 m2; po tym okresie wybrane zostanie stałe miejsce na lodo-
wisko;
– wykonawca dokona przeszkolenia dwóch osób z zakresu obsługi lo-
dowiska;
– otrzymamy 15 kasków, 50 par łyżew, 3 chodziki, suszarkę i ostrzałkę 
do łyżew.

Całość zamówienia wyniesie 491 385 zł.

Z UM

Grant na WiFi
Gmina Nasielska znalazła 
się w gronie 123 samorzą-
dów z Polski i blisko 1 850 
z Europy w III naborze, 
w którym Komisja Euro-
pejska przyznała granty na 
realizację działania pt. „Pro-
pagowanie łączności inter-
netowej w społecznościach 
lokalnych –WiFi4EU”. Na 
zakup sprzętu i uruchomie-
nie bezprzewodowego Internetu w przestrzeni publicznej Gmina Nasielsk 
otrzyma 15 tysięcy euro. W przeciągu najbliższych 18 miesięcy na tere-
nie gminy powstanie minimum 10 zewnętrznych bądź 15 wewnętrznych 
hotspotów publicznych.

Fundusze pochodzą z programu WiFi4EU, poprzez który Komisja Eu-
ropejska promuje bezpłatny dostęp do szybkiej sieci w miejscach uży-
teczności publicznej takich jak: parki, place, budynki publiczne, biblioteki, 
ośrodki zdrowia i muzea. Program jest realizowany w sposób geograficz-
nie zrównoważony tak, aby z bezprzewodowego Internetu mogli korzy-
stać mieszkańcy i turyści miast i wsi w całej Unii Europejskiej.

Umowa na realizację zadania pomiędzy Gminą Nasielsk a Agencją Wy-
konawczą ds. Innowacyjności i Sieci (na mocy uprawnień przekazanych 
przez KE) została podpisana w listopadzie 2019 r. Budżet programu na lata 
2018 – 2020 wynosi 120 mln euro.

za: www.nasielsk.pl

Z UM

Dofinansowanie na usuwanie  
i unieszkodliwianie azbestu
Burmistrz Nasielska 
informuje,  że G mi-
na Nasielsk w 2019 r. 
w ramach O gólno -
polskiego programu 
finansowania usuwa-
nia wyrobów zawie-
ra j ąc yc h a zb e s t  na 
teren ie  woj ewó d z-
t wa  m a z ow i e c k i e -
go” z Wojewódzkiego 
Funduszu O chrony 
Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie otrzymała dotację na zadanie pn. „Usuwanie  
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gmi-
ny Nasielsk”.

Całkowity koszt realizacji zadania będzie wynosił 27.993,60 zł brutto i bę-
dzie w 100% dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania zostanie 
usunięte i przekazane do unieszkodliwienia ok. 86,40 Mg wyrobów za-
wierających azbest.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z GMINY

Wsparcie dla bezdomniaków
We wrześniu (19 września br.) przed-
stawiciele Stowarzyszenia na rzecz 
Ochrony Zwierząt Nasielsk pojawi-
li się na obradach komisji wniosków, 
skarg i petycji. Rozpatrywano wtedy 
wniosek stowarzyszenia o wsparcie 
jego działań. 

 – Zależy nam na losie zwierząt. 
Sprowadziłam się do tej gminy parę 
lat temu, podobnie jak koleżan-
ka. Wtedy zauważyłyśmy, że gmi-
na była źle postrzegana, jeśli chodzi 
o pomoc bezdomnym zwierzętom. 
Dlatego zaczęłyśmy o nie dbać, 
wyłapywać je i opiekować się nimi. 
W lutym ubiegłego roku założy-
łyśmy stowarzyszenie, w którym 
pracujemy społecznie, jako wo-
lontariuszki. Uratowałyśmy przed 
schroniskiem 200 zwierząt, to są 
konkretne oszczędności dla gmi-
ny zakładając, że przyjęcie jed-
nego psa do schroniska to kwota  
ok. 2,5 tys. zł – mówiła Anna Zieliń-
ska. – Po rozmowach z burmistrzem 
Nasielska dostałyśmy na początku 
tego roku dwa prowizorycznie bok-
sy i pomieszczenie, gdzie można 
przetrzymać wyłapywane zwierzęta 
do momentu adopcji. My się nimi 
opiekujemy, wozimy do lekarza, na 
kastracje, sterylizacje, szczepienia, 
robimy interwencje, zabezpieczamy 
karmę dla psów gminnych. W sumie, 

także w domach tymczasowych, 
w tej chwili pod naszą opieką jest  
48 psów. Dostajemy telefony 
o zwierzętach potrzebujących po-
mocy o różnych porach dnia i nocy, 
a działamy tak naprawdę tylko we 
dwie i bez większego wsparcia ze 
strony gminy nie damy rady tak da-
lej pracować – dodała. 

Wolontariuszki opowiedziały radnym 
szczegółowo o tym, czym zajmu-
je się stowarzyszenie odpowiedziały 
też na szereg pytań, podkreślając, że 
burmistrz Ruszkowski od początku 
deklarował współpracę ze stowarzy-
szeniem.

 – Jednak od kilku miesięcy prosi-
my o konkrety w sprawie stworzenia 
miejsca, w którym mogłyby być prze-
trzymywane i leczone zwierzęta bez-
domne, taki punkt przedadopcyjny. 
Teraz nie mamy gdzie zabierać zwie-
rząt, ani za co ich leczyć – stwierdziła 
pani Aldona Sucharzewska.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy 
Lubieniecki, który podczas komisji 
złożył wniosek o spotkanie wolonta-
riuszy stowarzyszenia z burmistrzem 
obiecał, że tej sprawy osobiście do-
pilnuje. I słowa dotrzymał, bo już ty-
dzień później takie spotkanie odbyło 
się z udziałem burmistrza Bogda-
na Ruszkowskiego, przewodniczą-
cego RM Jerzego Lubienieckiego, 

Agnieszki Malinowskiej dyrektor 
NBM, Adama Rosłońskiego lekarza 
weterynarii oraz Anny Zielińskiej i Al-
dony Sucharzewskiej. Niestety poza 
podkreśleniem ogromnego znacze-
nia, jakie dla całej gminy ma praca 
stowarzyszenia nie podjęto żadnych 
wiążących decyzji dotyczących lo-
kalizacji miejsca, w którym można 
byłoby zorganizować punkt pomo-
cy dla bezdomnych zwierząt. 

Na kolejnych dwóch sesjach na-
sielskiej Rady Miejskiej (26.09.br. 
i 30.10.br.) o działalności stowarzy-
szenia i jego potrzebach przypomi-
nała samorządowcom pani Aldona 
Sucharzewska. Podkreślała, że sto-
warzyszenie współpracuje z gminą 
Nasielsk, zajmując się na podstawie 

porozumienia promo-
cją adopcji bezdomnych 
zwierząt. Wskazała też że 
opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi, pozyskiwa-
nie karmy, transport zwie-
rząt, poświęcanie wolnego 
czasu to są działania spo-
łeczne wolontariuszek. 
Zwróciła uwagę na to, że 
mieszkańcy uważają, że 
w naszej gminie to Stowa-

rzyszenia na rzecz Ochrony Zwierząt 
Nasielsk ma obowiązek zajmować się 
bezdomnymi zwierzętami, a prze-
cież jest to zadanie własne gminy 
Nasielsk. 

Dzięki działalności stowarzyszenia 
w minionym roku wykonano kilka-
dziesiąt sterylizacji i kastracji, zadba-
no o dobrostan wielu błąkających 
się po gminie psów, zapewniono 
zwierzętom karmę i przeprowa-
dzono szereg adopcji. Jak w nad-
chodzącym roku będzie wyglądała 
współpraca gminy Nasielsk ze sto-
warzyszeniem?

Z zestawienia przygotowanego 
przez Wydział Środowiska nasiel-
skiego magistratu wynika, że gmi-
na Nasielsk na bezdomne zwierzęta 
w latach 2015 – 2019 poniosła na-
stępujące koszty:

2015 rok (47 575,91 zł)
1.Odłowienia (17 szt.) 7 344,00 zł;
2.Przyjęcie do schroniska (12 szt.) 
29 520,00 zł (2 460 zł brutto za 
psa);
3. Usługi weterynaryjne (37 szt.)  
10 161,91 zł;
4. Kastracja i sterylizacja (7 szt.) 
550,00 zł;

2016 rok (45 790, 32 zł)
1.Odłowienia (20 szt.) 6 480,00 zł 
(324 zł brutto za jednego psa);
2. Przyjęcia do schroniska (13 szt.) 
31 980,00 zł (2460 zł za jednego 
psa);
3. Usługi weterynaryjne (20 szt.)  
6 682,32 zł;
4. Kastracja i sterylizacja (5 szt.)  
6 48,00 zł;

2017 rok (44 015,50 zł)
1. Odłowienia (16 szt. + 1 odło-
wienie suki wraz z 4 szczeniętami) 
4 536,00 zł;
2. Przyjęcie do schroniska: 1 szt. 
– 738,00 zł zwierzę adoptowane 
w ciągu 30 dni od przyjęcia), 1 szt. 
– 2 189,40;
3. Usługi weterynaryjne: kastra-
cja i sterylizacja (49 szt.) zabieg oka  
36 552,50 zł; 

2018 rok (50 420,34)
1. Odłowienia (676,50 zł odłowie-
nie jednej sztuki zwierzęcia ) w tym 
usługi weterynaryjne (pomoc 
zwierzętom rannym w wypadkach 
komunikacyjnych) 19 499,40;
2.Kastracja i sterylizacja kotów 
i psów 30 920,94 zł;

2019 rok (60 906,84) 
(stan na dzień 12.11. 2019 r.  
w tym 10 tys. zł z „Inicjatywy 
lokalnej”)
1 Odłowienia – 9 504 zł;
2  K a s t r a c j a  i  s t e r y l i z a c j a 
(w tym zwierzęta właścicielskie) 
oraz w uzasadnionych przypad-
kach leczenie – 51 402,84zł.

(i.)

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk na co 
dzień zajmuje się przede wszystkim opieką nad bezdomnymi 
psami z naszej gminy, zarówno tymi, które po prostu wolon-
tariusze zbierają z ulic, jak i tych, które znajdują się w domach 
tymczasowych, czy w kojcach na terenie ZGKiM (PSZOK). 
Członkowie stowarzyszenia bardzo aktywnie prowadzą akcje 
adopcyjne i edukacyjne informujące o konieczności kastracji 
i sterylizacji zwierząt. 
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Księga wszystkich dusz
Niedawno odbyła polska pre-
miera piątego, ostatniego tomu 
z serii Księga wszystkich dusz . 
Fani debiutanckiej powieści 
Deborah Harkness długo cze-
kali na Księgę życia, która w Sta-
nach Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii jest w sprzedaży od 
2014 r. Polskie wydanie 5 tomu 
pojawiło się w księgarniach  
30 października 2019 r. Z nie-
cierpliwością oczekuję tej lek-
tury, która wyjaśni tajemnicę 
tytułowej Księgi Życia, pożąda-
nej przez cztery rasy: ludzi, cza-
rownice, wampiry i demony. 

30-letnią doktor historii, na co 
dzień wykładającą na amery-
kańskiej uczelni Yale, poznaje-
my w oksfordzkiej Bibliotece 
Bodlejańskiej, gdzie studiuje 
XVII-wieczne manuskrypty do swoich badań naukowych. Podczas prze-
glądania starych ksiąg, Diana Bishop trafia na rękopis przepełniony po-
tężną magią, który przyciąga ją jak magnes. Doktor Bishop pochodzi 
z rodziny potężnych czarownic, jest potomkiem pierwszej czarownicy 
spalonej w Salem. Jednak po tragicznej śmierci rodziców, Diana posta-
nowiła wyrzec się swojego magicznego dziedzictwa i wybrała karierę 
naukową, konsekwentnie usuwając ze swojego życia wszelkie ślady nad-
naturalnych mocy. Odkrycie rękopisu zwanego Ashmole 782 zmienia 
jej spokojne, jak dotąd, życie na zawsze i sprawia, że młoda czarownica 
wkracza na niebezpieczną drogę przeznaczenia. Okazuje się, że manu-
skrypt zaginął sto lat wcześniej i poszukują go zarówno dobre, jak i nie-
bezpieczne istoty. Na jej drodze staje tajemniczy Matthiew Clairmont, 
wampir, z którym Dianę połączy silna, lecz zakazana w magicznym świe-
cie miłość. Wspólnie próbują odkryć sekret magicznego rękopisu, któ-
ry być może odmieni na zawsze świat, jaki jest im znany. Aby uniknąć 
śmiertelnego niebezpieczeństwa, para odbywa podróż w przeszłość, 
ukrywając się w XVI –wiecznej Anglii, rządzonej przez Elżbietę I Tudor, 
a potem w Pradze. Autorka powieści z wykształcenia jest historykiem 
i wykłada na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Doskonale kreśli deta-
le epoki elżbietańskiej, służącej jako tło głównych wątków, wplata w opo-
wieść ciekawostki o odkryciach naukowych tamtych czasów, a także 
ukazuje najważniejsze wydarzenia historyczne. Wszystko spójnie łączy 
się z elementami fantastycznymi, magią oraz tradycjami ludowymi kul-
tury brytyjskiej, które odkrywamy z punktu widzenia współczesnego 
człowieka. Książka ukazuje również, jak skomplikowaną drogę musiały 
przejść kobiety, aby osiągnąć niezależność. Dzięki pełnej napięcia fabule 
oraz poprowadzonych w sposób inteligentny wątkom, jest to literatura, 
która pozwala odpocząć od problemów życia codziennego, a jednocze-
śnie jest dobrze napisana. Powieść cieszy się popularnością w 34 krajach 
i doczekała się adaptacji filmowej w postaci serialu telewizyjnego (Księga 
czarownic), dostępnego w Polsce na kanale HBO.

Olga Ickiewicz

Ojczyzna
Ojczyzna to ziemia kochana 
i mały ogródek przy domu,
to piękna kraina już znana, 
tu miejsca nie zbraknie nikomu. 

To niebo nad głową niebieskie
i strumyk płynący wąwozem, 
to głosy słowików anielskie 
i Twoja opieka mój Boże.

To Chrystus przy drodze na krzyżu, 
to łąka rumianków i maków,
to niże powietrzne i wyże, 
to uśmiech serdeczny rodaków.

To lasy i pola ojczyste,
to ludzie uczciwi i wielcy, 
to życie ich, piękne i czyste, 
dające łaknącym swe serce.

Ojczyzna jest źródłem twej siły, 
tu żyjesz i spoczniesz na wieki,
tu trafisz do swojej mogiły, 
tu doznasz na zawsze opieki. 

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie autorskie  
z Joanną Olech
W ramach Dyskusyj-
nego Klubu Książk i 
działającego przy Miej-
sko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Nasielsku, 
28 października br., od-
były się spotkania au-
torskie z Joanną Olech 
- pisarką i ilustratorką 
książek dla dzieci. 

Joanna Olech jest ab-
solwentką Akademii 
Sztuk Pięknych w War-
szawie. Znana jest rów-
n i e ż  j a k o  j u r o r k a 
konkursów literackich 
i ilustratorskich, eks-
pertka Instytutu Sztuki 
Filmowej, współautorka 
podręczników do języka polskiego 
PWN. Jest autorką popularnej serii 
książek Dynastia Miziołków. Swoje 
teksty publikuje również na łamach 
takich czasopism jak „Tygodnik 
Powszechny”, „Rzeczpospolita”, 
„Nowe Książki”. Dorobek twór-
czy autorki jest bogaty, a jej utwo-
ry i ilustracje zdobyły wiele nagród 
i wyróżnień, m.in. nagrodę Naszej 
Księgarni, nagrodę im. Kornela Ma-
kuszyńskiego, nagrodę specjalną 
Polskiej Sekcji IBBY.

W trakcie spotkań Joanna Olech 
zdradziła dzieciom, w jaki sposób 
została pisarką i bardzo ciekawie 
opowiadała o swojej twórczości 
oraz stworzonych przez siebie bo-
haterach literackich. Uczestnicy 
spotkań autorskich z wielkim zain-

teresowaniem słuchali opowieści, 
a także fragmentów książek, które 
prezentowała pani Joanna. Atrakcją 
wydarzenia były konkursy, zagad-
ki i zabawy. Ponadto dzieci miały 
okazję popisać się swoją kreatyw-
nością, wymyślając na poczekaniu 
historie o smoku w różnych nastro-
jach, a w międzyczasie pisarka two-
rzyła ilustracje, dając w ten sposób 
popis swoich zdolności plastycz-
nych. Dla autorów najciekawszych 
historyjek nagrodą były słody-
cze oraz gromkie brawa. Wszyscy 
uczestnicy spotkań byli bardzo ak-
tywni. Zakończyły się one, trady-
cyjnie, rozdawaniem autografów 
z „miziołkową” lub „pomponową” 
pieczątką.

Bib l ioteka zorganizowała dwa 
spotkania autorskie, które od-

były się w Szkole Podstawowej 
nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 2 
w Nasielsku. Niezwykły urok oraz 
spontaniczność Joanny Olech, jej 
doskonały kontakt z dziećmi spra-
wiły, że były to niezwykle fascy-
nujące i twórcze chwile dla wielu 
uczestników. Pani Joanna Olech 
oczarowała młodą publiczność 
swoją osobowością i poczuciem 
humoru. W tak miłej atmosferze 
czas upłynął bardzo szybko. Na po-
żegnanie Pani Joanna otrzymała od 
dzieci kwiaty oraz czekoladki. 

Wszystk ich zainteresowanych 
twórczością Joanny Olech zapra-
szamy do działu dla dzieci i mło-
dzieży, gdzie znajduje się bogata 
oferta jej książek.

(bibl.)

Z NOK

W krainie kucyków  
i feniksów
W ramach stałych zajęć organizowanych w Nasielskim Ośrodku Kultu-
ry, w sobotę, 9 listopada br., najmłodsza grupa uczestników brała udział 
w warsztatach kreatywnych prowadzonych przez instruktorkę Beatę Ole-
chowicz. 

Tym razem okazało się, że zadanie, które dla nich przygotowała pani Beata 
nie jest łatwe. Ale dzięki temu zmobilizowali się rodzice i opiekunowie, któ-
rzy dzielnie pomagali swoim pociechom. 

Najpierw uczestnicy zajęć otrzymali duże kartki z nadrukowanymi elementami, które trzeba było powycinać. Po wycięciu elementów trzeba było je wszyst-
kie odpowiednio połączyć i tym sposobem powstały kucyki o fioletowych grzywach z pięknymi zielonymi gwiazdkami we włosach oraz ogniste, barwne 
feniksy. W środku tych papierowych kucyków i fekniksów wystarczy umieścić ledowe światełko, żeby powstałe z nich nastrojowe lampki. 

Kolejne warsztaty kreatywne odbędą się 14 grudnia br. Grupa I spotyka się o godz. 10.00, a grupa II o godz. 11.30. 

Zapisanych uczestników już teraz zapraszamy na świąteczne zajęcia!
E.G.
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Świat w pastelach
Tradycją w Nasielskim Ośrodku Kultury stało się już wystawianie prac lo-
kalnych artystów. Na organizowanych tu wystawach oglądać dotychczas 
mogliśmy już prace m.in.: Mikołaja Filasińskiego, Macieja Modzelewskiego 
czy Jacka Gałężewskiego. 

Wieczorem, w czwartek 7 listopada br., w Nasielskim Ośrodku Kultury od-
był się wernisaż prac Ewy Witkowskiej. Wśród gości, którzy przybyli na tę 
uroczystość znaleźli się m.in. przyjaciele i rodzina malarki, przedstawiciele 
nasielskiego samorządu, lokalni artyści, a także miłośnicy malarstwa. 

Wszystkich obecnych powitał Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego Ośrodka 
Kultury, po czym w kilku zdaniach przedstawił artystkę, przypominając, że 
przed laty, w 2010 roku można było oglądać w NOK jej twórczość. Wska-
zał też, że od kilku lat pani Ewa współpracuje z naszą placówką, prowadząc 
zajęcia malarskie dla dzieci. 

Przypomniał słowa malarki, które pojawiły się w jednym z jej wywiadów 
prasowych na temat jej twórczości: Dla mnie zawsze interesujący jest sam 
proces malowania. Pytaniem jest nie, co się maluje, tylko jak. Kolor, fak-

tura, to wszystko są ważne szczegóły. Poza tym istotne są relacje wyni-
kające ze wspólnego malowania. Odpowiedni czas, miejsce i atmosfera 
dają uczestnikom wyjątkowe przeżycia. 

Pani Ewa witając gości zaprosiła wszystkich do oglądania obrazów i zapew-
niała, że chętnie w rozmowach prywatnych odpowie zainteresowanym na 
wszystkie pytania dotyczące jej twórczości. 

Wspomniała, że choć malowała i rysowała od najmłodszych lat, to na po-
ważnie swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła od momentu, kiedy 
u Anny Dakhno poznała tajniki warsztatu malarskiego. Gratulacje pani Ewie 
złożył obecny na wernisażu Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, któ-
ry wyraził uznanie dla twórczości lokalnej artystki.

Większość prezentowanych na wystawie obrazów została wykonana 
techniką olejną. Dwa zaś powstały z wykorzystaniem tempery żółtkowej 
na płótnie. Na obrazach uwiecznione zostały pejzaże, elementy natury, 
czy scenki rodzajowe. 

Ekspozycja prac Ewy Witkowskiej potrwa do 5 grudnia br. Wszystkich za-
interesowanych zapraszamy do oglądania obrazów w godzinach pracy 
NOK. Istnieje możliwość zakupu wybranych prac. 

E.G. (i.)

Z NOK

Patriotyczne recytacje
W cz wartek,  7 l i-
s t o p a d a  b r . ,  w 
Nasielskim Ośrod-
ku Kul tur y odbył 
się f inał gminnego 
konkursu rec yta-
torskiego pt. Polska 
poezja patriotyczna. 
Konkurs ten jest od 
kilkunastu lat organi-
zowany przez NOK. 
Jest on skierowany 
do dzieci i młodzie-
ży ze szkół podsta-
wowych i średnich 
znajdujących się na 
terenie naszej gmi-
ny. Do finału trafia-
ją laureaci eliminacji 
szkolnych. W tym roku w konkur-
sie udział wzięło 20 osób w kate-
gorii uczniów szkół podstawowych 
(klasy VI-VIII) i 5 osób w kategorii 
uczniów szkół średnich. Wystę-
powali reprezentanci wszystkich 
gminnych szkół podstawowych 
oraz przedstawicielki nasielskich 
szkół średnich: Liceum Ogólno-
kształcącego im. J. Iwaszkiewicza 
i Zespołu Szkół Zawodowych im. 
M. Kopernika. W tym roku wystę-
py uczestników konkursu oceniało 
jury w składzie: Stanisława Wiśniew-
ska, Barbara Modzelewska i Iwona 
Pęcherzewska. W swoich ocenach 
jurorzy brali pod uwagę dobór re-
pertuaru, znajomość i zrozumienie 
prezentowanego tekstu oraz ogól-
ny wyraz artystyczny recytacji. 

Wyniki konkursu recytatorskiego 
Polska poezja patriotyczna:

W kategorii klas VI –VIII szkół pod-
stawowych:

1. Jan Biernacki – Elegia o chłop-
cu polskim K.K. Baczyński (SP nr 2 
w Nasielsku);

2. Kacper Zakrzewski – Polska K.I. 
Gałczyński (SP w Starych Pieściro-
gach);

3. Maria Brzezińska Modlitwa (frag-
ment) J.Tuwim (SP w Starych Pieści-
rogach).

Wyróżnienia w tej kategorii otrzy-
mali: Franciszek Żabik – Wiersz 
o wojnie D. Stronczak (SP nr 2 
w Nasielsku) i Jakub Charzyński – 
Byłeś jak wielkie, stare drzewo K. 
K. Baczyński (SP w Popowie Boro-
wym).

W kategorii szkół średnich:

1. Julia Tyc – Ojczyzna Szopena S. 
Baliński (ZSZ – LO w Nasielsku);

2.Gabriela Gryziak – Grób Aga-
memnona J. Słowacki (ZSZ – LO 
w Nasielsku);

3. Agnieszka Łęgowska Polska A. 
Słonimski (LO w Nasielsku).

Wszyscy uczestnicy kon-
kursu otrzymali dyplomy, 
zaś zdobywcy pierwszych 
miejsc nagrodzeni zosta-
li książkami. Jak podkreśli-
ły zgodnie członkinie jury, 
w tegorocznej edycji kon-
kursu uwagę zwrócił bardzo 
trafny dobór repertuaru, któ-
ry prezentowali uczniowie. 
Warto dodać, że utwory te 
stanowią niezwykle trudny 
dla młodych ludzi materiał 
do recytacji. Dlatego skła-
damy gratulacje wszystkim 
uczestnikom konkursu.

(red.) 
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UROCZYSTOŚCI. Cieksyn

Śpiewano  
pieśni patriotyczne
11 listopada mieszkańcy Cieksyna spotkali się, aby razem z całą Pol-
ską zaśpiewać dla Niepodległej. W ubiegłym roku w tym miejscu 
odbyła się historyczna uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Głazu 
Pamięci, czyli swoistego rodzaju pomnika, który miał przypominać 
o tym, co stało się 100 lat temu. 

Wtedy to Polska w trudzie, męce i znoju, a także niekiedy i w boju, 
odzyskiwała utraconą przed 123 laty niepodległość. 

Organizatorem  radosnej uroczystości  przy Głazie Pamięci było 
Stowarzyszenie Dolina Wkry – kierowane przez Marka Gerasika. 
Wysiłki głównego organizatora wsparło Stowarzyszenie Skafan-
der kierowane przez państwa Szczypków i działająca z nim Wiejska 
Spec Kapela. Ważną rolę w realizacji całego przedsięwzięcia miał do 
spełnienia organista miejscowej parafii Stanisław Stawicki. 

Nad przebiegiem uroczystości czuwała pani Alicja Kraśniewicz – 

Sarnecka i pan Jan Piotrowski. W „śpiewanym” patriotycznym spo-
tkaniu wzięła udział grupa młodzieży i dzieci. Dwaj chłopcy: Bartek 
Gerasik i Jowan Szczypek  zaprezentowali nawet swe artystyczne 
umiejętności. Obecny był też sztandar miejscowej szkoły. 

Cieksyn jest wsią wczasowo - turystyczną. „Warszawiacy” chętnie 
uczestniczą w kulturalnych przedsięwzięciach serwowanych im 
przez gospodarzy. Tak było i tym razem. I chociaż były to ostatnie 
godziny dosyć długiego weekendu, niektórzy z gości przełożyli na 
późniejsze godziny wyjazd i śpiewali razem z gospodarzami. 

Organizatorzy przygotowali dużą ilość śpiewników. Można je było 
zabrać ze sobą do domu i będzie je można uzupełniać w kolejnych 
latach. Bo pieśni patriotycznych związanych z trudnym okresem 
niewoli i latami jej odzyskiwania jest bardzo dużo. 

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego. 

W pamięci wielu osób zapadły słowa wypowiedziane przez panią 
Alicję Kraśniewicz w ostatniej fazie spotkania. Mówiła o tym, jak 
możemy okazać swe umiłowanie Ojczyzny w latach pokoju. Słowa 
te utkwiły w pamięci osób, które uczestniczyły w patriotycznym 
śpiewaniu i są wspominane szczególnie przez gości spoza terenu 
gminy Nasielsk.

andrzejzawadzki  

UROCZYSTOŚCI

Święto Niepodległości 
Mieszkańcy Nasielska w piątek, 8 li-
stopada br., rozpoczęli świętowanie 
101. rocznicy odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę oraz 633. roczni-
cy nadania praw miejskich dla naszego 
miasta. Uroczystości z tej okazji odby-
ły się w sali widowiskowej Nasielskiego 
Ośrodka Kultury. Prowadził je Marek 
Maluchnik sekretarz Nasielska. Naj-
pierw wszyscy zgromadzeni odśpie-
wali wspólnie Hymn Państwowy, po 
czym wysłuchali Hejnału Nasielska.

Z pięknym układem tanecznym, 
w którym motywem przewodnym 
była flaga naszej Ojczyzny wystąpiły 
przed publicznością dzieci z klasy ze-
rowej Szkoły Podstawowej w Starych 
Pieścirogach. Pokaz przygotowany 
został pod kierunkiem nauczycielki, 
pani Danuty Leśniak.

Dzieci w nagrodę za swój występ 
otrzymały słodkie upominki. A zaraz 
po nich na scenie pojawił się Marek 
Tyc dyrektor Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury i ogłosił laureatów tego-
rocznej edycji Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego pt. „Polska Poezja 
Patriotyczna”. Nagrody zwycięzcom 

konkursu wręczyli Bogdan Ruszkow-
ski burmistrz Nasielska wraz z Jerzym 
Lubienieckim przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Nasielsku. Następnie 
swoje talenty recytatorskie zaprezen-
towali zdobywcy pierwszych miejsc 
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych: Julia Tyc (Ojczyzna Szopena 
S. Balińskiego) i Jan Biernacki (Elegia 
o chłopcu polskim K. K. Baczyński).

Po części artystycznej spotkania 
głos zabrali goście biorący udział 
w nasielskich uroczystościach. Mag-
dalena Biernacka zastępca Dyrekto-
ra Departamentu Kultury, Promocji 
i Turystyki w Urzędzie Marszałkowski 
odczytała list Adama Struzika, mar-
szałka województwa mazowieckie-

go, skierowany do mieszkańców 
Nasielska. Wicestarosta nowodwor-
ski, Paweł Calak, gratulował mieszkań-
com gminy Nasielsk rocznicy nadania 
praw miejskich, zaś Bogdan Ruszkow-
ski, burmistrz Nasielska, podkreślił, że 
to doskonała okazja do zastanowienia 
się nad przeszłością i przyszłością na-
szej Małej Ojczyzny.

Niezwykle interesującą częścią spo-
tkania było wystąpienie dr Mariu-
sza Błońskiego, który opowiadał 
o nasielskim grodzisku, które jest aktu-
alnie uznawane przez naukowców za 
najstarszy gród na Mazowszu. Efektem 
badań pana Błońskiego jest książka pt. 
Nasielsk we wczesnym średniowie-
czu, którą zaprezentował obecnym. 
Zainteresowani mogli ją tego dnia na-
być i uzyskać dedykację autora.

W dalszej części uroczystości na scenę 
zaproszono członków kapituły nagro-
dy Lew Nasielska, by w ich obecności 
przedstawić tegorocznego laureata 
tej nagrody. Kapituła zdecydowała, 
że za szczególne zasługi dla rozwoju 
idei samorządowej w gminie Nasielsk 
statuetka Lwa przyznana została An-
nie Łapińskiej. W jej imieniu nagrodę 
odebrał Kamil Kotnarowski. Następ-
nie wręczono dyplomy uznania dla 
Elżbiety Fijalskiej oraz Karoliny Kar-
pińskiej i Moniki Duchnowskiej – pro-
wadzącym niepubliczne placówki 
oświatowe na terenie naszej gminy. 
Dyplom przyznano także Wincen-
temu Pawłowskiemu za innowacyj-
ność i zaangażowanie w działalność 
rolniczą.

Następnie zaprezentowany został 
film pt. Współczesna wieś w gminie 
Nasielsk, opowiadający o wyróż-
niających się mieszkańcach tere-
nów wiejskich naszej gminy, którzy 
prowadzą tu swoją działalność. Bo-
haterowie f ilmu otrzymali upo-
minki od burmistrza Nasielska. Na 
zakończenie uroczystości goście 
mieli okazję na chwilę rozmowy 
przy słodkim poczęstunku.

(red.)
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U HARCERZY

Ognisko 
Niepodległości
W niedzielę, 10 listopada br., w parku przy kościele św. Wojciecha został 
postawiony przez nasielskich druhów z 1 Nasielskiej Drużyny Harcerzy 
„Błękitna Armia” wielki stos ogniskowy w kształcie serca. Harcerski ak-
cent, tak jak rok temu,  wpisał się w lokalne obchody niepodległościowe. 
Tym razem „Ognisko Niepodległości” zostało objęte honorowym patro-
natem Burmistrza Nasielska. Wydarzenie rozpoczęło się od pokazu musz-
try paradnej w wykonaniu druhów z błękitnej. Pokaz poprzedził złożenie 
meldunku Drużynowemu Ćw. Danielowi Królakowi przez przybocznego 
Wy. Bartosza Kołodziejskiego dotyczące gotowości do rozpoczęcia uro-
czystości. Po wykonaniu musztry paradnej, wszyscy goście zgromadzi-
li się przed stosem ogniskowym. Został odśpiewany Hymn Państwowy. 
Po nim głos zabrał Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, następnie ks. 
proboszcz Tadeusz Pepłoński oraz Drużynowy Ćw. Daniel Królak. Wiel-
ką niespodziankę sprawił drużynowemu jak i całej jednostce Hufcowy 
Nadwkrzańskiego Hufca Harcerzy ZHR phm. Paweł Żebrowski HR., który 
podczas ogniska odczytał swój rozkaz. Tym rozkazem nadał stopień Har-
cerza Orlego naszemu drużynowemu Danielowi Królakowi. Został także 

odczytany rozkaz Komendanta Chorągwi hm. Przemysława Zyry, w któ-
rym Komendant nadał stopień instruktorski w randze Przewodnika nasze-
mu Drużynowemu. Tym akcentem została zakończona część oficjalna. 
W części nieoficjalnej wszyscy zgromadzeni mogli spożyć kiełbaski i na-
pić się herbaty. W tym miejscu harcerze chcieliby przeprosić…. przepro-
sić wszystkich tych, dla których zbrakło kiełbasek. Nie przewidzieliśmy, że 
może przyjść aż tylu gości. Jest nam naprawdę wstyd, że nie zapewniliśmy 
wszystkim gościom choć jednej kiełbaski do spożycia. Za rok postaramy 
się naprawić ten błąd. Pragniemy także przeprosić, że tak mało piosenek 
zostało odśpiewanych. Wyciągniemy wnioski z tych uroczystości i do-
łożymy wszelkich starań, by w przyszłym roku wszystko wypadło lepiej.

Na samym końcu pragniemy podziękować wszystkim za obecność. Spra-
wiliście nam Państwo wielką radość, uczestnicząc w naszych uroczysto-
ściach!

Ćw.D. Królak

UROCZYSTOŚCI

Modlitwa za poległych
Nasielsk z całą Polską uroczyście 
świętował kolejną rocznice odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. 
W tym roku była to już 101 roczni-
ca tej doniosłej chwili. Zaakceptowa-
na przez kolejne pokolenia data 11 
listopada jest jednak w dużym stop-

niu datą umowną, bo akt odzyskania 
niepodległości, po 123 latach niewoli, 
nie był aktem jednorazowym - jed-
nodniowym, ale był on rozłożony na 
wiele dni, a nawet na wiele lat. 11 listo-
pada jest w dużej mierze datą sym-
boliczną, ale ma swe uzasadnienie.

Nasielsk, który został po raz pierwszy 
wymieniony w dokumencie pisa-
nym w roku 1065 (gród) ma jednak 
jeszcze jeden powód do święto-
wania w tym dniu. Otóż 11 listopada 
1386 roku książę Mazowiecki Janusz 
I wydał dokument uznawany 
przez historyków jako swoiste-
go rodzaju akt lokacji (założe-
nia miasta) Nasielska. Nie był to 
typowy akt lokacji, lecz doku-
ment o przekazaniu przez wład-
cę miasta Nasielsk na własność 
swemu wiernemu rycerzowi Ja-
kuszowi z Radzanowa. Najwię-
cej uwag i wątpliwości budzi fakt 
braku w tym dokumencie zapi-
sów o ustanowieniu w mieście 
samorządu, co było powszech-
nie stosowane przy ówczesnych 
lokacjach. 

Nasielsk nie uzyskał w pełni ko-
rzyści wynikających z prawa cheł-
mińskiego, na które dokument 
się powoływał. Po prostu nastąpiła 

zmiana „właściciela” miasta. Mając 
na uwadze powyższe uwagi i wątpli-
wości uznać należy za zasadne świę-
towanie w dni 11 listopada zarówno 
Święta Odzyskania Niepodległości 
Polski, jak i Święta Miasta. 

Nasielsk robi to już od kilku lat. Uro-
czystości związane z tym świę-
tem odbywają się w ciągu kilku dni 
w różnych miejscach gminy. W tych 
dniach na ulicach miasta i na terenie 
wiosek pojawiają się flagi Polski i flagi 
Nasielska. 

Centralne uroczystości gminne cele-
browane są na nasielskim cmentarzu 
przy Grobie Nieznanego Żołnie-
rza i w nasielskim kościele parafial-
nym. W roku obecnym swój udział 
w świętowaniu tych dwóch rocznic 
zaznaczyli też harcerze ze środowi-
ska ZHR ogniskiem w przykościel-
nym parku i całonocnym czuwaniu, 
Stowarzyszenie Dolina Wkry z Ciek-
syna, a wraz z nim Stowarzyszenie 
Skafander i Wiejska Spec Kapela. Swój 
udział w świętowaniu tych rocznic na 
sportowo, i nie tylko na sportowo, za-

znaczyli członkowie Stowarzyszenia 
Nasielska Baszta Team i jej sympa-

tycy oraz Stowarzyszenia Aktywny 
i Czysty Nasielsk. 

W tym roku w obydwu tych spotka-
niach wziął udział człowiek wyjąt-
kowy. To sędziwy, bo blisko stuletni 

kapłan ze Stowarzyszenia 
Księży Pallotynów ksiądz 
rektor Tadeusz Tomasiń-
ski. Mieszka on od po-
nad siedemdziesięciu lat 
na obczyźnie, najpierw 
w Rzymie, a następnie 
Paryżu. Nie emigrował 
z Nasielska z własnej woli. 
Tak ułożyły się jego losy, 
co wynikło z politycznej 
sytuacji powojennej Pol-
ski. Nasielsk nadał Księ-
dzu Tadeuszowi tytuł 
Honorowego Obywatela 
Miasta. O jego zasługach 
dla Nasielska pisaliśmy 
ki lkakrotnie w Życiu 
Nasielska. Jest on zasłu-
żonym człowiekiem nie 
tylko dla Nasielska. Ma 
też ogromne zasługi dla 
światowego (misje i Pallotyni) i Pol-
skiego Kościoła. 

Uroczystość na cmentarzu popro-
wadził Krzysztof Miller kierownik 
Wydziału Administracji nasielskie-
go Urzędu Miejskiego. Wartę przy 
grobie zaciągnęli żołnierze z 2. Ma-
zowieckiego Pułku saperów z Kazu-
nia. Asystowali im harcerze i harcerki 
z ZHR.

Uroczystość rozpoczęła się odśpie-
waniem Hymnu Państwowego. Po 
powitaniu gości i pocztów sztandaro-
wych przemówił burmistrz Nasielska 

Bogdan Ruszkowski. W swym wy-
stąpieniu wiele mówił o potrzebie 
wzajemnego szacunku i zgody. Po 
nim zabrał głos ksiądz wikariusz Ma-
riusz Majczak. Jego wystąpienie mia-
ło charakter modlitwy za tych, którzy 
polegli walcząc na wszystkich fron-
tach świata o wolność naszej Ojczy-
zny. Po modlitwie delegacje urzędu, 
szkół, stowarzyszeń i organizacji zło-
żyły kwiaty.

Nagłośnienie uroczystości zabezpie-
czył Nasielski Ośrodek Kultury, opra-
wę muzyczną Nasielska Orkiestra 
Dęta pod batutą pani Joanny Osta-
szewskiej. Po zakończeniu uroczy-
stości na cmentarzu zebrani w szyku 
zwartym przy dźwiękach orkiestry 
przemaszerowali do kościoła, gdzie 
zosta ła odprawiona msza ś w. 
w intencji Ojczyzny i naszego miasta. 
Celebrował ją i homilię wygłosił pro-
boszcz i dziekan nasielski ks. kanonik 
Tadeusz Pepłoński. 

andrzejzawadzki
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Wycieczka na Wybrzeże
W sobotni, październi-
kowy, wczesny i mgli-
s t y  p o ra n e k ,  g r u p a  
53  o s ó b  w y r u s z y ł a 
spod kościoła w Nu-
nie na autokarową wy-
cieczkę do Trójmiasta. 
Opiekunem pielgrzy-
m ów  z  p a ra f i i  n u ń -
skiej oraz okolicznych 
p a ra f i i  z  N a s i e l s k a , 
Po m i e c h owa i  Wo l i 
K ie ł p iń sk ie j ,  był  k s . 
Waldemar Marciniak, 
proboszcz z Nuny, po-
mysłodawca tego wy-
jazdu.

Park Oliwski w Gdań-
s k u  b y ł  p i e r ws z y m 
p u n kte m  p ro g ra m u 
w ycieczk i .  Ten bar-
dzo urokl iw y zakątek miasta, 
powsta ł y na terenie dawnych 
ogrodów klasztornych cyster-
skich mnichów, zachwycił oran-
żerią, ciekawymi okazami roślin 
sprowadzanymi z całego świata 
i napotkanym pięknem kolorów 
jesieni. Dodatkową ciekawost-
ką tego miejsca okazała się grota 
szeptów, której tajników osobiście 
doświadczyli pielgrzymi. Następ-
nie zwiedzający udali się do Ka-
tedry Oliwskiej, która mianuje się 
najdłuższym kościołem w Polsce, 
by tam wysłuchać koncertu na 
słynnych barokowych organach. 
Kolejną zwiedzaną świątynią była 
Bazylika Św. Brygidy, gdzie przez 
11 lat  powstawało w yjątkowe 
dzieło w postaci bursztynowego 
ołtarza, którego wykonanie wła-
ściwie nadal trwa.

Wkomponowana w architekturę 
świątyni bursztynowa kompo-
zycja wzbogacona jest pnącymi 
się latoroślami winnego krzewu 
w srebrnych i złoconych opra-
wach, a w środkowej jej części 

postać Matki Boskiej w sukience 
z unikatowego białego bursztynu, 
nieco niżej widoczna mapa Pol-
ski, a pod nią piękna monstrancja 
również wykonanana z bursztynu. 
W Kaplicy Solidarności zwiedza-
jący oglądali pomnik, przedsta-
wiający męczeńską śmierć ks . 
Jerzego Popiełuszki, patrona pa-
raf i i Nuna. Kolejną perełką ar-

chitektoniczną tego miasta była 
niewątpliwie Bazylika Mariacka, 
uznawana za jeden z najwięk-
szych ceglanych kościołów na 
ś wiec ie .  We wnętrzu znaleźć 
tam można wiele cennych rzeźb 
i zabytków malarstwa, w tym ko-
pia Sądu Ostatecznego namalo-
wanego przez Hansa Memlinga 
w 1472 r. W oglądaną panora-
mę miasta wpisały się także Po-
mnik Poległ ych Stoczniowców 
w postaci trzech krzyży z kotwi-
cami, upamiętniający poległych 
trzech pierwszych stoczniców, 
w grudniu 1970 r. i wyróżniają-
ce się współczesną architekturą 
Europejskie Centrum Solidarno-
ści. Będąc w Gdańsku nie sposób 
pominąć Złotej Bramy i wspa-
niał y widok na Drogę Królew-
ską. Dlatego też grupa i tu mogła 
podziwiać urokliwe i odrestau-
rowane kamieniczki, które nie-
gdyś należały do najzacniejszych 
kupców i wysokich urzędników 
Gdańska. Fontanna Neptuna, ma-
jestateczny Żuraw i widok cumu-
jącego żaglowca wracającego 
z rejsu, z przygrywającą muzyką 

szantową także wzbudziły żywe 
zainteresowanie. Drugi dzień po-
bytu w Gdańsku rozpoczął się od 
zwiedzania Muzeum II  Wojny 
Światowej. W interesującej mul-
timedialnej formie obrazuje ono 
historyczny przekrój wydarzeń 
przed, w trakcie i po II wojnie 
światowej. Znaleźć tu można było 
wiele ciekawych wystaw, zdjęć, 

eksponatów, f ilmów dokumen-
talnych pokazujących tragiczne 
doświadczenia wojny. Zwiedzanie 
muzeum przyniosło wiele emocji 
i wzruszeń, było cenną lekcją hi-
storii dla każdego uczestnika wy-
jazdu. Gdynia, a właściwie Skwer 
Kościuszki i malownicze molo 
były kolejnym punktem progra-
mu zwiedzania Trójmiasta. To tu, 
dla części chętnych z gupy piel-
grzymkowej, była okazja wejścia 
na pokład ORP Bł yskawica, by 
podziwiać konstrukcję i tajniki 
funkcjonowania tego statku. Ten 
zabytkowy niszczyciel uczest-
niczył w operacjach wojennych 
przez cały okres II wojny świato-
wej. Pobyt na gdyńskim molo dał 
także możliwość, aby podziwiać 
dwa wspaniałe żaglowce, „Dar 
Pomorza” i „Dar Młodzieży”. 

Sopockie drewniane molo, liczące 
ok. pół kilometra, było wyzwaniem 
dla części bardziej wytrwałych piel-
grzymów. Korzystając ze zdrowot-
nego działania jodu, można było 
napawać się pięknym widokiem 
Bałtyku, a sprzyjająca słoneczna 

pogoda dała sposob-
ność na zrobienie wie-
lu atrakcyjnych zdjęć 
na tle zachodzącego 
słońca.

Wycieczkę do Trójmia-
sta zakończył pobyt na 
Westerplatte, w miejscu 
szczególnym i ważnym 
w historii Polski, gdzie 
we wrześniu 1939 r. 
zaczęła się agresja nie-
miecka na Polskę. Tu 
pielgrzymi, przy Po-
m n i k u  O b r o ń c ó w 
Wybrzeża, wykona-
li pamiątkowe zdjęcie 
z transparentem para-
fii Nuna, na tle którego 
jeszcze nie tak dawno, 
bo 3 miesiące temu, 
grupa paraf ian robiła 

podobne zdjęcie na Monte Cassi-
no. 

W opinii uczestników wyjazdu, 
wycieczka była pełna atrakcji tu-
rystycznych, a dla niektórych 
z osób była dobrą okazją, aby po 
raz pierwszy zobaczyć Bałtyk i po-
słuchać szumu  polskiego morza. 

af.

NASZE SPRAWY

Najlepsza żywność 
doceniona
W ramach Międzynarodowych Targów, które odbywały się na prze-
łomie września i października br. w Poznaniu producenci żywności 
ekologicznej, regionalnej i tradycyjnej uczestniczyli w targach „Smaki 
Regionów”. Podczas tej znanej imprezy, popularyzującej najlepsze ja-
kościowo produkty spożywcze, rozdano nagrody w konkursie „Nasze 
kulinarne dziedzictwo” dla produktów i restauracji oraz medale targów 
„Smaki Regionów”. 

Statuetkę „Perła 2019” w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo – Smaki Regionów” organizowanym przez Polską 
Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego zdobyli: GPHU ,,Kowalski” 
Krzysztof Kowalski (Winniki) – za smalec ze świni złotnickiej białej, Wy-
rób Wędlin Tradycyjnych Adam Węgłowski (Karniewo) – za kiełbasę 
podsuszaną z Karniewa, Piekarnia Hanna Milewska – za chleb żytni  
z ziarnem, Fanaberia Grażyna Leśniak - za barszcz chrzanowo-bura-
czany i sytochę.

Medale targów „Smaki Regionów” zdobyły następujące firmy repre-
zentujące Mazowsze: „Zielono Mi” Agnieszka Jarosińska za produkt 
„borówka amerykańska – konfitura z kwiatem bzu”, firma „Eterno s.c.” 
Barbara Stelmach za „mazowieckie powidła śliwkowe” oraz firma Na-
lewki Staropolskie Karol Majewski i Wspólnicy Sp. z o.o. za produkt 
„nalewka staropolska świeża wiśnia”. Wyróżnienie otrzymał Krzysztof 
Kowalski za „smalec ze świni złotnickiej białej”.

W tegorocznej edycji konkursu o medal targów „Smaki Regionów” 
przyznawany za najlepsze produkty żywności tradycyjnej i regional-
nej zgłoszono 65 wystawców. Rozdano 20 medali oraz 3 wyróżnienia.

(red.) za:www.mazovia.pl.

U NAS

Warsztaty wokalne 
W dniach 25 - 27 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się warsztaty wokalne. Wzięli w nich udział 
członkowie sekcji młodzieżowej chóru Sonus Innumerabiles z XIV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie. 

W ramach stałej formacji kształcenia chórzyści, wraz z dyrygentem Arturem 
Backielem oraz kadrą wokalną, pracowali nad emisją głosu, wyrównaniem bar-
wy całościowej zespołu, a także nauką nowego repertuaru. 

Młodzi chórzyści przygotowali utwory: Umówiłem się z nią na dziewiątą, Już taki 
jestem zimny drań, Ach śpij kochanie Henryka Warsa, Wesele Sieradzkie Karola 
Mieczysława Prosnaka, Hymn trzeciego tysiąclecia Mirosława Gałęskiego, Smok 
Wawelski Józefa Świdra, O Freedom Negro Spiritual.

Utwory rozrywkowe, które ćwiczyli chórzyści, będą wykorzystane przez nich 
w koncercie, który odbędzie się pod koniec listopada br. w Warszawie z okazji 
jubileuszu 25-lecia dorosłej sekcji chóru Sonus Innumerabiles.

(a.)
Składamy serdeczne podziękowania Panu Mariuszowi Kraszewskiemu, 
dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku, za gościnę, domo-
wą atmosferę i przepyszne posiłki w szkole, oraz Panu Markowi Osta-
szewskiemu ze Stowarzyszenia Vox Musicorum za pomoc w organizacji 
warsztatów.

Zarząd Towarzystwa Śpiewaczego Una Cantamus.
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Radni i mieszkańcy 
pytają 
sokich stawek za prąd w miejskim 
przedszkolu, co jego zdaniem może 
powodować brak licznika dwukie-
runkowego. 

Burmistrz poinformował zgroma-
dzonych, że taki licznik jest zainsta-
lowany, ale gmina nie ma podpisanej 
umowy z Energą. W związku z czym 
zamiast oszczędności z fotowoltaiki 
gmina płaci za prąd kolosalne kwo-
ty. W dalszej kolejności radny Czyż 
zauważył, że burmistrz zapewniał 
o umowach na zarządzanie stadio-
nem miejskim na dłuższy okres i nie 
wywiązał się z tych obietnic, ponie-
waż umowa została podpisana na 
rok. 

Odniósł się także do trwającej in-
westycj i - remontu domu na-
uczyciela, która jego zdaniem nie 
zostanie oddana na czas w związku 
z dodatkowymi pracami. Radny za-
sugerował naliczenie firmie kar.

Z prawa głosu skorzystali także 
mieszkańcy gminy. Pani Aldona 
Sucharzewska, wolontariuszka Sto-
warzyszenie na rzecz bezdomnych 
zwierząt Nasielsk omówiła działa-
nia stowarzyszenia i prosiła gminę 
o wsparcie finansowe. 

Pani Beata Boguszewska podzię-
kowała za budowę kanalizacji w uli-
cy Słonecznej. Pan Marcin Tracz 
podziękował burmistrzowi za za-
instalowanie czujników zanieczysz-
czenia powietrza oraz za pomoc 
przy sprzątaniu terenów gminy. Za-
pytał o to, czemu, w jego opinii, tak 
późno zostały podjęte jakiekolwiek 
kroki w kierunku zablokowania in-
westycji ZZO w Jaskółowie.

Radny Marcin Szarszewski przy-
pominał, że do końca października 
radni mogli wnosić uwagi do re-
gulaminu zamówień publicznych. 
Zauważył także, że zwrócił się do 
gminy, aby wsparła odrzuconą na 
ten moment inwestycję dotyczącą 
rozbudowy szerokopasmowego 
internetu na terenie Nowych Pie-
ścirogów. Radny zwrócił uwagę, że 
w związku z zawartą umową do 30 
września nowodworska firma mia-
ła czas na przygotowanie projektu 
budowy skweru w Nasielsku i nie 
wywiązała się ze swojej powinno-
ści. Radny Szarszewski pytał o po-
wód tej sytuacji i zwrócił uwagę, na 
to, że firma miała 5 miesięcy, od 
kwietnia br., a dopiero w sierpniu 
rozpoczęła konsultacje społeczne. 
Zauważył, że do starostwa zwróci-
ła się firma, która chciała rozpocząć 
swoją działalność mającą polegać 
na sortowaniu odpadów na terenie 
byłej cegielni w Kosewie. Odmowa 
starostwa związana była z brakiem 
posiadanej decyzji celu publicz-
nego oraz WZ. Radny zapytał, czy 
inwestor o brakujące dokumenty 
zwrócił się już do gminy Nasielsk. 
Radny Mirosław Świderski dopyty-
wał, czy w konsultacjach społecz-
nych dotyczących rynku będzie 
brał udział burmistrz. Przedstawi-

ciel firmy, rzekomo miał zauważyć, 
że żadne z uwag wnoszone przez 
mieszkańców nie będą brane pod 
uwagę przy nanoszonych zmia-
nach na projekt budowy skweru 
bez zlecenia burmistrza.

Radny Tomasz Pietras zapytał o lo-
dowisko, kto będzie jego właści-
cielem, kto będzie nim zarządzał 
oraz czy mieszkańcy, którzy będą 
chcieli z niego skorzystać będą 
ponosić jakieś opłaty. Podzięko-
wał burmistrzowi za pozytywnie 
rozpatrzony wniosek „Czysty las”. 
Radny Andrzej Pacocha dopyty-
wał, na jakim etapie są prace firmy 
sąsiadującej z nasielskim urzędem 
(rozlewnia lakierów do paznokci). 
Radny Dawid Domała pytał o in-
stalację lustra przy ul. Warszawskiej.

S z e r e g  p y t a ń  b u r m i s t r z o w i 
Nasielska zadał także mieszkaniec 
gminy, pan Adam, który pytał m.in. 
o kary umowne za wykonanie sali 
w Popowie Borowym po terminie, 
komentował system rowerowy, 
który z jego wyliczeń nie przyjął 
się w Nasielsku. Dopytywał także 
o podjęte czynności celem pozy-
skania dofinansowania na lodowi-
sko w Nasielsku. 

Kierownik Jadwiga Szymańska wy-
jaśniała decyzję środowiskową dla 
ZZO Jaskółowo. Jak zauważyła do-
kument został wydany w 2012 r. 
i jest ważny do 26 marca 2020 r. 
Jeżeli do tego czasu inwestor wy-
każe, że przedsięwzięcie, na które 
została wydana ta decyzja jest eta-
powane, decyzja środowiskowa 
może być przedłużona na 10 lat. 
Obecnie gmina przedstawiała swo-
je stanowisko w sprawie określając, 
że inwestycja nie jest etapowana 
i zmieniły się warunki w związku 
z zawieraną decyzją środowiskową. 
Inwestor ma odmienne zdanie, dla-
tego złożył, 21 października br., do 
gminy zażalenie, a te zostało skie-
rowane do SKO. Ponadto inwestor 
zwrócił się do starostwa powiato-
wego o pozwolenie na pewien 
etap prac, uzyskał odmowę, którą 
podtrzymał wojewoda. A zatem 
inwestor nie dostał pozwolenia na 
jakikolwiek etap prac.

Burmistrz odniósł się do stawianych 
mu w czasie sesji zarzutów związa-
nych z tą inwestycją i nie wygasze-
niem decyzji lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Jak powiedział, 
nie mógł jej wygasić, ponieważ 
sprawa toczyła się w SKO. Radny M. 
Szarszewski dopytywał, czy przed 
uchwaleniem budżetu na przyszły 
rok Rada będzie znała szczegóły 
dotyczące budowy cmentarza ko-
munalnego. Na zakończenie obrad 
pan Andrzej Zawadzki podjął temat 
nieprawidłowości przy przebudo-
wie cmentarza przy ul. Lipowej 
oraz rozbiórki kolejki wąskotoro-
wej. W wyniku wyczerpania tema-
tów wiceprzewodniczący Dariusz 
Kordowski zamknął obrady XI sesji 
Rady Miejskiej w Nasielsku.

E.G.

dokończenie ze str. 3
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Jubileuszowy Sacrosong w Nasielsku

Z UM

Bezpieczeństwo 
dzieci
We wtorek, 29 paź-
dziernika br., Bur-
m i s t r z  N a s i e l s k a 
Bogdan Ruszkowski 
wraz z młodszym 
aspirantem Radosła-
wem Wasilewskim 
odwiedzili Żłobek 
Miejski oraz Samo-
rządowe Przedszkole  
w Nasielsku w ra-
mach akcji „Warto 
powracać bezpiecznie”.

Podczas wizyty zaczerpnęli oni od dzieci opinii na temat bezpieczeństwa 
w Nasielsku oraz funkcjonowania policji. Od przedszkolaków dowiedzieli 
się również, że przybyli do przedszkola akurat w Dzień Uśmiechu.

W podziękowaniu za aktywność dzieci Burmistrz, wraz z młodszym 
aspirantem, przekazali podopiecznym obu placówek łącznie 325 kami-
zelek oraz 325 breloków odblaskowych, mających znacznie zwiększyć 
widoczność, a tym samym bezpieczeństwo na drodze.

um

To już oficjalna informacja podana 
przez Kurię Diecezji Płockiej – finał 
najważniejszego wydarzenia muzycz-
nego w Diecezji Płockiej w 2020 roku 
odbędzie się w parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku. Wydarzenie będzie miało 
miejsce 23 maja. Będzie to wyjątko-
wy, jubileuszowy festiwal, który odbę-
dzie się po raz 25. 

Sacrosong to festiwal, w którym udział 
biorą schole dziecięce, młodzieżowe 
zespoły muzyczne oraz chóry pa-
rafialne. Odbywa się on raz na 3 lata. 
Grupy te muszą działać przy parafiach 
Diecezji Płockiej i brać aktywny i sys-
tematyczny udział w liturgii.

Mimo tego, że Sacrosong odbędzie 
się dopiero za pół roku, to przygo-
towania, nie tylko organizacyjne, 
już ruszają. Do 31 marca 2020 mu-
szą bowiem zostać przeprowadzo-
ne eliminacje w dziewięciu rejonach. 
Nasielsk znajduje się w rejonie zakro-
czymskim, w skład którego wchodzą 
dekanaty Zakoroczym, Nasielsk i Se-
rock. W trakcie eliminacji zostanie wy-
łoniona jedna grupa z każdej kategorii 
(schola, zespół i chór). Organizatorzy 
nie przewidują możliwości zgłoszenia 
dwóch pierwszych miejsc w jednej 
kategorii.

W eliminacjach w repertuarze schol 
i zespołów muzycznych znaleźć się 
musi jedna pieśń liturgiczna i jedna 
piosenka religijna. Chóry natomiast 
mają zaprezentować 2 pieśni litur-
giczne. Repertuar należy wybrać 
w oparciu o „Śpiewnik liturgiczny” 
red. ks. K. Morowca, „Śpiewnik Exulta-

te Deo” oraz „Śpiewnik kościelny” ks. 
J. Siedleckiego i „Śpiewnik Kościelny”  
ks. J. Chamskiego.

W składzie jurorskim zasiądą po  
3 osoby z danego rejonu i znajdą się 
w nim: polonista, muzyk oraz ksiądz 
z rejonu, w którym odbywają się eli-
minacje. Ocenią oni wykonawców 
w aspekcie doboru tekstowego, war-
tości muzycznej kompozycji, inter-
pretacji, aranżacji, dykcji oraz ogólnej 
prezentacji.

Z ramienia nasielskiej parafii koordy-
natorem eliminacji i przebiegu 25. Sa-
crosongu jest ks. Rafał Winnicki.

Warto przypomnieć, że chór Lira bie-
rze udział w konkursie od 2011 roku. 

Wcześniej, w 2006 roku, w konkursie 
zorganizowanym w parafii św. Jadwigi 
Królowej, Nasielsk reprezentował ze-
spół muzyczny złożony z członków 
Chóru Lira. Wówczas nasielski zespół 
zajął drugie miejsce w kategorii zespo-
łów wykonując piosenki „Nie lękajcie 
się” oraz „Ychtis”.

W XXII konkursie Sacrosong, który 
odbył się w 2011 roku w parafii pw. św. 
Anny w Serocku, parafię Nasielsk re-
prezentował już Chór Lira, który zajął 
drugie miejsce, a w konkursowym 
repertuarze było słynne „Alleluja” 
Georga Friedricha Handla. Oratorium 
to chór wykonuje rokrocznie w cza-
sie wielkanocnej mszy rezurekcyjnej. 
Ustąpili wówczas pierwszeństwa chó-
rowi Tibi Cantamus z parafii św. Krzyża 
w Płocku, ale wyprzedzili chór Victoria 
z parafii św. Józefa w Ciechanowie.

W 2014 roku renomowany konkurs 
odbył się w parafii pw. Miłosierdzia Bo-
żego w Pułtusku-Popławach. Zespo-
ły religijne prezentowały się wówczas 
w auli Akademii Humanistycznej im. 

A Gieysztora, a schole i chóry w ko-
ściele parafialnym. Chór Lira zdobył 
wówczas pierwsze miejsce wyśpie-
wując „Pieśń – Czego chcesz od nas 
Panie” autorstwa Jana Kochanowskie-
go i kompozycji Józefa Świdra oraz 
kolędę „Gdy śliczna panna”.

W X XI V Sacrosongu Diecezj i 
Płockiej, który odbył się 6 maja 
2017 roku w parafii św. Marcina 
w Gostyninie pod hasłem „Bądź-
cie & Śpiewając głoście!”, Chór 
Lira drugi raz z rzędu zajął pierw-
sze miejsce. Chorzyści wykona-
li wówczas utwory „Locus iste” 
kompozycji Antona Brucknera 

i „Tristis Est anima mea” autorstwa 
Giovanniego Croce’a. Pokonując 
znakomite chóry ze Strzegowa 
i Płocka.

O terminie eliminacji, ich prze-
biegu i szczegółach przygotowań 
finału będziemy  informować na 
bieżąco na łamach ŻN. 

Michał B.
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KINO NIWA ZAPRASZA
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.

15-17 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. 

22-24 listopada  

godz. 16:00 2D dub.  godz. 18:00 3D dub.

27 listopada-1 grudnia  

godz. 16:00 2D dub.  godz. 18:00 3D dub.

4-5 grudnia  

godz. 16:00 2D dub.  godz. 18:00 3D 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 niezwykłą, lecz jednocześnie nie-

bezpieczną podróż.

22-24 listopada godz. 20:00 2D

27-28 listopada godz. 20:00 2D

JOKER
Thriller, kryminalny;  USA, Kanada; Czas trwania 2godz. 1 min. 

„Joker” przedstawia oryginalną wizję historii niesław-

nego łotra z uniwersum DC, nawiązującą do tradycyj-

nych opowieści o tej postaci, choć od nich całkowicie 

niezależną. Przedstawiony przez Todda Phillipsa portret 

Arthura Flecka, w którego rolę brawurowo wcielił się 

Joaquin Phoenix, ukazuje człowieka usiłującego znaleźć swoje miejsce w podzie-

lonej społeczności mieszkańców Gotham. Marzący o choćby odrobinie uznania, 

próbuje swoich sił jako komik stand-up. Okazuje się jednak, że ostatecznie za-

wsze to on jest nabierany. Boleśnie szczere, alegoryczne studium postaci ukazuje,  

jak człowiek uwięziony w błędnym kole egzystencji - między apatią, okrucień-

stwem i zdradą - podejmuje fatalne w skutkach decy-

zje, które uruchamiają tragiczny łańcuch zdarzeń.

29-30 listopada i 1 grudnia godz. 20:00 2D

4-5 grudnia godz. 20:00 2D

MIDWAY
Akcja, wojenny;  USA, Chiny; Czas trwania 2 godz. 18 min. 

Od udanego ataku Japończyków na Pearl Harbor  

w 1941 roku wszystko układało się po myśli wroga. 

Cesarskie Siły Zbrojne kontynuowały ekspansję na 

południe. Ich celem była operacja przeciwko Australii, 

opanowanie Aleutów oraz zdobycie Midway. Amery-

kańska baza na atolu Midway była ważnym punktem strategicznym - jego zdobycie 

zdecydowanie poszerzyłoby kontrolę Japończyków na Pacyfiku. Jednak zdobycie 

Midaway nie było celem samym w sobie. Japończycy pragnęli przede wszystkim 

zniszczyć lotniskowce US Navy.

Baran 21.03-20.04
Niekontrolowane emocje będą Ci teraz 
przeszkadzać nie tylko w pracy. Ale z każ-
dym dniem sytuacja zacznie się poprawiać. 
Działaj z większym wyczuciem. Skorzystaj 
z propozycji wyjazdu rekreacyjnego. 

Byk 21.04-20.05
Spróbuj krytycznie spojrzeć na sytu-
ację, w której się znalazłeś. Poproś o radę 
przyjaciół i postaraj się jak najszybciej 
rozwiązać problem. Myśl pozytywnie 
i zrób sobie dobry plan działania.

Bliźnięta 21.05-21.06
Spokój i pragmatyczne działanie pomogą 
Ci przetrwać gorsze chwile i znaleźć wła-
ściwe wyjście z kłopotów. W trudnych 
sprawach poproś najbliższych o wsparcie. 
Jedz więcej warzyw i owoców. 

Rak 22.06-22.07
Czeka Cię trochę zamieszania i niepo-
rozumień w pracy. Możesz być skory 
do kłótni o drobiazgi i słowa. Lepiej nie 
daj się wyprowadzić z równowagi. 

Lew 23.07-23.08
Uważaj na nierzetelnych wykonawców 
bądź zleceniodawców, którzy będą chcie-
li na Tobie zarobić. Nie wdawaj się z nimi 
w konflikty, ale nie daj się też wykorzysty-
wać. Będziesz miał szczęście w finansach. 

Panna 24.08-22.09
Odpuść przeprowadzki, remonty, czy duże 
zakupy, jeszcze przyjdzie na nie czas. Za-
wodowe sprawy nie będą teraz dla Ciebie 
najważniejsze. W najbliższym czasie czeka 
Cię wiele spotkań towarzyskich.

Waga 23.09-23.10
W końcu pozbędziesz się różnych zaległo-
ści i dzięki temu staniesz się spokojniejszy. 
Kieruj się dobrem całego zespołu, z któ-
rym pracujesz i wspieraj swoich. Zwolnij 
tempo i staraj się więcej odpoczywać.

Skorpion 24.10-22.11
Nie przekładaj ważnych spraw na później 
i nie odstawiaj prowizorki, warto solidnie 
wykonywać swoją pracę. Bądź odpowie-
dzialny i szczery, a najlepiej na tym wyj-
dziesz. Bądź konsekwentny. 

Strzelec 23.11-21.12
Działaj odważnie i nie obawiaj się cudzych 
komentarzy. A Twoje zaangażowanie 
w zawodowe przedsięwzięcia w końcu 
zacznie przynosić wymierne efekty. Za-
cznij liczyć czas i swoje pieniądze.

Koziorożec 22.12-20.01
Mów jasno, czego wymagasz od pracow-
ników, a unikniesz wielu nieporozumień. 
Bądź milszy dla bliskich, nie steruj nimi 
i nie narzucaj im swojego zdania. Masz 
szansę więcej zarobić, nie przegap okazji. 

Wodnik 21.01-19.02
Masz teraz trochę więcej szczęścia od 
innych. Prowadzone przez Ciebie in-
teresy mają bardzo dobre notowania. 
Unikaj malkontentów, którzy będą pró-
bowali Cię do wszystkiego zniechęcić.

Ryby 20.02-20.03
Zamiast myśleć o przeszłości, uwierz w sie-
bie i idź do przodu. Nie odmawiaj, gdy ktoś 
ze znajomych poprosi Cię o pomoc. Ale 
nie daj się wykorzystywać. Unikaj nieprze-
myślanych zakupów.

HOROSKOP



14 Życie Nasielska nr 24 (540); 15.11.–28.11.2019OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA  

DROBNE

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.

Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781 

948 220.

Automatyka do bram i domofony. 

Tel. 602 274 787.

Zatrudnię krawcowe Nasielsk.  

Tel. 606 656 545.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel. 513 556 774.

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

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.

25.11.–1.12.2019 r. Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.
2.12.–8.12.2019 r. Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 20, 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

Tofik czeka 
na dom 
Nasz cudowny Tofcio wciąż 
poszukuje swojego człowieka. 
To bardzo delikatny i kocha-
ny psiak. Cudownie chodzi na 
smyczy, nie ma w sobie grama 
agresji, a jego spojrzenie przeni-
ka człowieka na wylot.

Szukamy mu dobrego domu. 
Zainteresowanych adopcją pro-
simy o kontakt pod nr telefonu 
570 512 956.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Zdrowie psa i opieka 
weterynaryjna 
Pasożyty wewnętrzne. Oprócz profilaktyki przeciwpchelnej i przeci-
wkleszczowej warto zadbać również o zabezpieczenie psa przed paso-
żytami wewnętrznymi. W tym celu podawaj psu tabletki odrobaczające 
co najmniej raz na pół roku. Takie preparaty możesz kupić u lekarza we-
terynarii. Pamiętaj również, że jeśli masz inne zwierzęta w domu, należy 
je odrobaczyć w tym samym czasie. 

Lecznica. Jeśli adoptowany pies jest twoim pierwszym zwierzęciem i nie 
masz zaufanej lecznicy weterynaryjnej, warto zapytać znajomych o ich 
doświadczenia lub skontaktować się z wolontariuszem psa, który doradzi, 
jakiego lekarza wybrać. 

Różne objawy Bądź uważny/a i obserwuj swojego pupila. Jeżeli zauważysz 
u psa przedłużającą się apatię, brak apetytu, biegunkę, wymioty, kaszel 
i inne niepokojące objawy, udaj się do lekarza. Nie szukaj porad medycz-
nych w Internecie, wśród osób niedoświadczonych, które nie są lekarzami 
weterynarii.

Lekarze specjaliści. Jeśli twój pies poważnie zachoruje, pamiętaj, że tak 
samo jak w medycynie ludzkiej, w weterynarii istnieją specjalizacje lekar-
skie. Z poważną chorobą warto więc udać się do specjalisty zamiast leczyć 
ją u lekarza internisty. Zanim to jednak zrobisz, zrób wywiad wśród rodzi-
ny/ znajomych oraz w Internecie (poczytaj opinie o danym lekarzu) – tak, 
aby wybrać zaufanego lekarza.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.

Z UM

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, wyrzu-
cić do właściwych pojemników lub 
dostarczyć we własnym zakresie 
do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
zlokalizowanego 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

Z UM

Jakim powietrzem oddychamy w Gminie Nasielsk? 
Burmistrz Nasielska informuje, że 
w ramach zadania pn. „Zakup sys-
temu służącego informowaniu o ja-
kości 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 poziom 
zapylenia pyłami PM2,5 i PM10. 
Dzięki czytelnym infograf ikom 
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.syngeos.pl/sensor/
pm10 mogą Państwo sprawdzić 
poziom zapylenia w siedmiu loka-
lizacjach na terenie gminy:

• Urząd Miejski w Nasielsku,
• Zarząd Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nasielsku,
• O c h o tn i c z a  S t ra ż  Poż a rn a 

w Nasielsku,

• S z ko ł a  P o d s t a wo wa  N r  2 
w Nasielsku,

• Szkoła Podstawowa w Starych 
Pieścirogach,

• Szkoła Podstawowa w Budach 
Siennickich,

• 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.

Na stronie www.nasielsk.pl w za-
kładce DLA MIESZKAŃCÓW – Ja-
kość powietrza w Gminie Nasielsk 
pojawiły się widget’y informujące 
o stanie powietrza we wszystkich 
lokalizacjach na terenie Gminy 
Nasielsk.

Uwaga:
Powyższe dane pomiarowe mają 
jedynie charakter pomocniczy 
i informacyjny. Przy prowadze-
niu czynności administracyjnych 
i prawnych należy korzystać z in-
formacji dotyczących oceny ja-
kości powietrza, sporządzanych 
w ramach państwowego monito-
ringu środowiska przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zachęcamy do pobrania bezpłat-
nej aplikacji Syngeos – Nasze 
Powietrze na telefony komórko-
we z systemem Android oraz IOS 
(Apple). 

Aplikacja poinformuje o bieżą-
cym stanie powietrza w Państwa 
okolicy. Bazuje ona na własnej in-

frastrukturze czujników oraz na 
danych pobieranych z Główne-
go Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska (GIOŚ), dzięki czemu dane 
są bardzo szczegółowe i aktual-
ne. Oprócz stężenia pyłów za-
wieszonych PM2,5 oraz PM10 
– w aplikacj i można sprawdzić 
aktualną temperaturę, wilgotność 
i ciśnienie atmosferyczne. Apli-
kacja łączy się automatycznie 
z najbliższym czujnikiem na pod-
stawie uruchomionej w telefonie 
lokalizacji, pozwalając również 
na wyszukanie i dodanie dowol-
nej miejscowości w Polsce, która 
podłączona jest do sieci Syngeos 
lub GIOŚ. 

W y d z i a ł  Ś r o d o w i s k a  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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PIŁKA NOŻNA

Koniec sezonu na trzecim miejscu?
Wielkimi krokami zbliża się koniec 
rundy jesiennej. Do tej pory Żbik 
Nasielsk wygrał 10 spotkań, zremiso-
wał w trzech i przegrał tylko jedno.

Pogrom Pokrzywnicy
Takiej serii bramek, jaką można było 
obserwować, 2 listopada br., dawno 
nie widzieli nasielscy kibice. Tego dnia 
na nasielskim Stadionie Miejskim roze-
grano mecz z drużyną GKS Pokrzyw-
nica. Zespół ten awansował razem 
z Narwią 1962 Ostrołęka z A klasy 
grupy ciechanowsko-ostrołęckiej.

Żbik Nasielsk 
Już od pierwszych chwil meczu na-
sza drużyna dominowała na boisku. 
Najpierw Mateusz Bramowicz, a póź-
niej Marcin Świderski oddali strzały na 
bramkę gości. Natomiast w 4. minucie 
Marcin Świderski wykorzystał oka-
zję i z rzutu wolnego zdobył pierwszą 
bramkę. 

Kilka minut później, kolejną okazję do 
zdobycia gola wykorzystał po rzu-
cie rożnym kapitan Mateusz Bramo-
wicz. Zawodnik ten atakował bramkę 
zawodników Pokrzywnicy jeszcze 
kilkakrotnie. Wtórował mu Kamil Ja-
gielski. W końcu współpraca tego du-
etu w 23. minucie, gdy kapitan podał 
Kamilowi Jagielskiemu piłkę, zaowo-
cowała trzecim golem. Praktycznie 
do końca pierwszej połowy GKS Po-
krzywnica nawet nie stworzyła sobie 
dogodnej sytuacji do zdobycia bram-
ki. Pod koniec pierwszej połowy wy-
nik miał jeszcze okazję podbić Michał 
Ernest, który jednak trafił w poprzecz-
kę bramki. Wtedy to Pokrzywnica 
przystąpiła do szybkiej kontrakcji, jed-
nak bezskutecznej, a chwilę później 

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

1.  Narew 1962 Ostrołęka 14 36 11 3 0 58-22

2.  KS CK Troszyn 14 34 11 1 2 50-10

3.  Żbik Nasielsk 14 33 10 3 1 34-13

4.  Mławianka Mława 14 32 9 5 0 52-23

5.  Ostrovia Ostrów Maz. 14 25 8 1 5 28-21

6.  MKS Ciechanów 14 23 7 2 5 34-19

7.  Tęcza Ojrzeń 14 21 7 0 7 32-36

8.  Kryształ Glinojeck 14 20 6 2 6 33-22

9.  PAF Płońsk 14 19 6 1 7 29-25

10.  Wkra Bieżuń 14 19 5 4 5 28-30

11.  Korona Szydłowo 14 14 4 2 8 29-36

12.  GKS Strzegowo 14 14 4 2 8 20-32

13.  GKS Pokrzywnica 14 11 3 2 9 20-51

14.  Iskra Krasne 14 11 3 2 9 29-41

15.  Mazowsze Jednorożec 14 6 2 0 12 13-58

16.  Sona Nowe Miasto 14 2 0 2 12 11-61

sędzia zakończył pierwszą część spo-
tkania.

Druga część meczu rozpoczęła się 
zmianą w składzie – Cezarego Dudę 
zastąpił Sebastian Nowiński. Kilka mi-
nut później, bo już w 48. minucie me-
czu drugiego gola w spotkaniu, tym 
razem z główki, zdobył Mateusz Bra-
mowicz. Później sędzia pokazał serię 
żółtych kartek – najpierw Danielowi 
Tułowieckiemu, kilka minut później 
Marcinowi Chyczewskiemu ze Żbika, 
a chwilę później Gracjanowi Rychliń-
skiemu z GKS-u Pokrzywnica.

Następnie doszło do kolejnych zmian 
na boisku, w tym jednej w nasielskiej 
drużynie, gdzie Kamila Jagielskiego 
zastąpił Piotr Nowicki. Kiedy wszyscy 
spodziewali się, że 4:0 to ostateczny 
wynik meczu, Mateusz Bramowicz 
w 65. minucie podwyższył wynik 
swoim trzecim golem. Zdobył go po 
dośrodkowaniu Marcina Chyczew-
skiego, wykorzystując dezorientację 
bramkarza, który chwilę wcześniej 
obronił strzał Marcina i opuścił bramkę.

Po tej akcji, w 70. minucie w obu dru-
żynach nastąpiły kolejne zmiany – po 
dwie w każdej drużynie. W naszej Ka-
mila Tomaszyńskiego zastąpił Seba-
stian Chmielewski, a Daniel Tułowiecki 
wszedł na miejsce Damiana Załogi. 

Wystarczyły cztery minuty, aby Se-
bastian Chmielewski zdobył kolejne-
go gola dla Żbika.

Kiedy wynik meczu 6:0 zdawał się 
być ostateczny, uśpioną czujność 
naszych zawodników wykorzystał w  
76. minucie zawodnik z GKS-u Po-
krzywnica Kamil Orłowski. Tym sa-

mym zdobywając honorowego gola 
dla swojej drużyny. 

Następnie trener zarządził kolejne 
zmiany w naszej drużynie – tym ra-
zem na miejsce Marcina Chyczew-
skiego i Mateusza Bramowicza weszli 
Igor Kaczorek i, debiutujący w druży-
nie seniorów, Bartłomiej Saliszewski. 
Opaskę kapitana natomiast przejął Ka-
mil Stańczak.

Ostatnie minuty meczu okazały się 
pechowe dla zawodnika GKS-u Po-
krzywnica. Druga żółta kartka w tym 
spotkaniu dla autora gola Kamila Or-
łowskiego skutkowała czerwoną kart-
ką dla tego zawodnika. Żbik Nasielsk 
po raz kolejny pokazał, że jest silnym 
graczem i może być jednym z fawo-
rytów do awansu w przyszłym roku 
do IV ligi.

PAF znów pokonany
W 14. kolejce w sezonie je-
siennym Żbik Nasielsk spo-
tkał się z PAF-em Płońsk. 
W ostatnich latach z każde-
go spotkania z tą drużyną 
Żbik wychodził zwycięsko. 
Podobnie było w sobotę, 9 
listopada br.  Nasielska dru-
żyna pokonała na wyjeź-
dzie zawodników z Płońska 
aż 4:0.

W tym spotkaniu Żbik od 
początku okazywał prze-
wagę w grze, co przypie-
czętował już w 13. minucie 
golem Michał Ernest. Resz-
ta tej części meczu była 
próbą wyrównania wyniku 
przez PAF Płońsk, przez co 
nasielska obrona musiała 
wzmóc czujność. Pomimo 
kilku okazji również zawod-
nikom Żbika nie udało się 
zwiększyć przewagi. Nato-
miast tuż przed gwizdkiem 
sędziego, oznajmiającym 
koniec pierwszej połowy, 
ten zdążył pokazać żółtą 
kartkę Radosławowi Jaku-
biakowi z PAF-u.

Druga połowa zaczęła się 
od zmian w obu drużynach. 
W Żbiku - Kamila Stańczaka 
zastąpił Rafał Załoga. Chwilę 
później padły dwie bram-
ki. W 47. minucie gola dla 
Żbika główką zdobył Da-

mian Załoga dzięki podaniu Mateusza 
Bramowicza. Trzy minuty później po 
rzucie rożnym gola strzelił Mikołaj 
Adamski.

Po tej serii strzałów trener PAF-u zde-
cydował się na wprowadzenie dwóch 
zmian, które miały wzmocnić dru-
żynę i odrobić straty, jednak po kilku 
minutach to Michał Ernest poprawił 
wynik Żbika do czwartego gola w  
64. minucie. 

Później trenerzy obu drużyn wprowa-
dzali już tylko zmiany na boisku, które 
nie miały już wpływu na ostateczny 
wynik meczu. Tym sposobem Żbik 
Nasielsk przywiózł z Płońska kolejne 
3 punkty, dzięki czemu uplasował się 
na trzecim miejscu w tabeli, tracąc do 
obecnego lidera (Narwi 1962 Ostrołę-
ka) 3 punkty. Awans na podium Żbik 
zawdzięcza także remisom Mławian-
ki, która w ostatnich dwóch meczach 

zremisowała: z Koroną Szydłowo 1:1 
i Wkrą Bieżuń 4:4.

Finał sezonu
Do końca rundy jesiennej została 
do rozegrania tylko jedna kolejka. 
Ostatni mecz w tym sezonie se-
niorzy Żbika Nasielsk rozegrają na 
nasielskim stadionie już w sobotę, 
16 listopada br., o godzinie 12.00 
i to od tej kolejki zależy, na którym 
miejscu nasza drużyna zakończy 
sezon. Spotkanie będzie na pewno 
interesujące, gdyż drugi raz w cią-
gu miesiąca zagramy z Ostrovią 
Ostrów Mazowiecka. Ostatnie trzy 
mecze po finale Pucharu Polski 
drużyna ta przegrała, przez co spa-
dła w ogólnej klasyfikacji. Będzie to 
więc okazja do rewanżu dla Żbika 
Nasielsk. Emocji nie zabraknie.

Michał B.


