
R E K L A M A

Wyniki  
naszych uczniów

str. 5

Podejrzany  
o zabójstwo  
w areszcie

str. 4

FOTOOBSERWATOR

Po młynie został gruz
Ruiny starego młyna w Nowych Pieścirogach wpisały się, wydawało się, 
na stałe w obraz sołectwa. Widziany z dworca PKP stanowił jeden z nieofi-
cjalnych zabytków tej ziemi. Do dziś można znaleźć dialogi internautów, 
którzy dobrze wiedzieli, że do młyna idzie się od dworca ścieżką, a na ko-
niec przechodzi się przez dziurę w płocie. W połowie zniszczony, z drew-
nianą konstrukcją i pozostałościami po starych maszynach. Dla jednych 

odstraszająca ruina, dla innych historyczny obiekt pełen czaru i uroku. We 
wtorek, 15 września br., został zburzony. Jak udało się nieoficjalnie ustalić, 
młyn stał na prywatnej działce. W związku z obowiązującym tam miejsco-
wym planem zagospodarowanie przestrzennego, wydana została zgoda 
na wybudowanie tam marketu Dino.

E.G.

Dom Nauczyciela
11 września 2020 r. zakończyły się prace budowlane przy zabytkowym budynku przy ul. Szkolnej 1A 
– dawnym domu nauczyciela, wzniesionym około 1925-30 r. W ramach zadania wykonano roboty 
rozbiórkowe, oczyszczenie i osuszenie ścian fundamentowych, konstrukcję i pokrycie dachu, izolacje 
termiczne, podłoża i posadzki, nowe ścianki działowe i obudowy sufitów, montaż drewnianej stolarki 
okiennej i drzwiowej, prace wykończeniowe, detale architektoniczne. Wszystkie prace wykonane zo-
stały na podstawie zatwierdzonego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
projektu budowlanego.
 – Jescze nie zapadły ostateczne decyzje o przeznaczeniu tego obiektu. Jedną z opcji, branych pod 
uwagę, jest powołanie w tym miejscu nasielskiego muzeum – mówi Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych

W SKRÓCIE

W koło koronawirus 
Towarzysząca nam nieustannie od marca br. pandemia koronawirusa sprawiła, że 
po czasie totalnej paniki żyjemy już prawie normalnie. Pod warunkiem oczywiście, 
że trzymamy dystans społeczny i zakładamy maseczkę w zamkniętych miejscach 
publicznych. Są nadal bastiony chroniące się przed dostępem COVID -19, takie jak 
wszelkiej maści urzędy i instytucje, czy placówki opieki zdrowotnej stawiające przede 
wszystkim na skuteczność teleporad, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. 
Najlepiej więc odłożyć sprawy urzędowe i choroby na później. Niektóre podróże 
również nie dojdą do skutku, bo znowu wydłużyła się lista krajów, do których nie 
możemy polecieć samolotem. 

Jak podaje ministerstwo zdrowia w środę, 16.09.2020 r., w całym kraju odnotowano 
75734 osób zarażonych COVID-19, zaś zgonów z tego powodu było 2237.

PSSE w Nowym Dworze Maz. (godz. 14.00, 15.09.2020 r.) podaje, że w naszym po-
wiecie są 92 osoby z potwierdzonym laboratoryjnie wynikiem dodatnim na COVID-19. 
Z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem hospitalizowanych jest 19 osób, 
a ozdrowieńców 66. W kwarantannie domowej przebywa 249 osób, pod nadzorem 
epidemiologicznym są 2 osoby, a w izolacji domowej 21 osób. Zgonów związanych 
z COVID – 19 odnotowano 5.

(red.)
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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

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

ul. Sportowa 2 
tel. (22) 765-83-21

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

URZĄD MIEJSKI

Lew Nasielska
Szanowni mieszkańcy gminy Nasielsk,
Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów do tegorocznej Nagrody „Lew 
Nasielska”! Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” 
kandydatów mogą zgłaszać: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje pu-
bliczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fir-
my oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.
Być może znają Państwo osobę, która powinna zostać wyróżniona za swój 
wkład w rozwój naszej gminy?
Kandydatów można zgłaszać do końca września 2020 r.
Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz 
zawierać dane i charakterystykę kandydata, a także uzasadnienie przyzna-
nia Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne oświadcze-
nie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie 
Nagrodą „Lew Nasielska”. Więcej o Nagrodzie „Lew Nasielska” na stronie 
www.nasielsk.pl

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Złóż wniosek 
w ramach inicjatywy 
lokalnej!
Inicjatywa lokalna to forma współpracy Gminy z lokalną społeczno-
ścią. Działania i pomysły mieszkańców realizowane są tu przy pomocy 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku dzięki środkom pochodzącym z budżetu 
Gminy Nasielsk. Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej została przyjęta 
przez Radę Miejską w Nasielsku w 2016 roku, regulując tryb oraz szcze-
gółowe kryteria oceny złożonych wniosków. Możemy znaleźć tam wzór 
wniosku, który należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskie-
go do 30 września każdego roku kalendarzowego. W dalszym etapie 
złożone wnioski są oceniane i rekomendowane do zawarcia stosownej 
umowy z inicjatorami. Po zatwierdzeniu przez Burmistrza Nasielska uję-
te zostają one w uchwale budżetowej na kolejny rok i właśnie wtedy są 
realizowane, zgodnie z przedstawionym we wniosku harmonogramem 
oraz umową pomiędzy Gminą, a inicjatorami.

Należy podkreślić, że w ciągu 4 lat złożono 25 wniosków. W 2019 roku 
zaakceptowano 13 wniosków na łączną kwotę 100 tys. zł. Dlatego kieru-
jemy słowa uznania dla wszystkich pomysłodawców inicjatyw. To dzięki 
Państwa działaniom prowadzony jest dialog z samorządem mający na 
celu realizację interesujących przedsięwzięć.  

Dotychczas w bieżącym roku zrealizowano następujące projekty:

 – „Zielony zakątek rekreacji we wsi Studzianki” (nasadzenia oraz popra-
wa wizualna obszaru wokół świetlicy wiejskiej),

 – „Kastracja +czipowanie psów/kotów właścicielskich osób o trudnej 
sytuacji finansowej we współpracy i wskazaniach ośrodka pomocy spo-
łecznej”.

Ponadto do końca 2020 roku zostaną zrealizowane kolejne projekty:

 – „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na wsi Psucin” (mon-
taż stołu do tenisa stołowego na placu zabaw w Psucinie),

 – „Strefa relaksu” (montaż altany w Ruszkowie),

 – „GNIAZDO” (wykonanie placu zabaw w Borkowie),

 – „Ujednolicenie oraz uzupełnienie oznakowania nazw ulic w Nowych 
Pieścirogach”,

 – „Czysty Las” (wykonanie tablic o tematyce edukacyjnej w lesie w Chr-
cynnie),

 – „Edukacja poprzez zabawę: współfinansowanie zakupu dywanu in-
teraktywnego wraz z zestawem gier dla Samorządowego Przedszkola 
w Starych Pieścirogach”,

 – „Zakup sprzętu do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Po-
powie Borowym oraz prowadzenie zajęć z zakresu tenisa stołowego”,

 – „Optymiści” stawiają na naukę i rozwój (realizacja warsztatów ręko-
dzieła dla mieszkańców gminy),

 – „WIEJSKA SCENA KULTURALNA w Cieksynie” (realizacja warsztatów 
muzycznych, teatralno – szczudlarskich połączonych z paradą uliczną 
oraz szkółka DJ-ska),

 – „Działalność wspomagająca budowę świetlicy wiejskiej w Mazewie 
Dworskim „A” (wyposażenie świetlicy w drewniane stoły i krzesła).

Inicjatywa lokalna zyskuje coraz większe zainteresowanie wśród miesz-
kańców aktywnie włączających się w realizację swoich pomysłów, dla-
tego też przypominamy o możliwości złożenia stosownych wniosków 
do dnia 30 września br. Czekamy na kolejne kreatywne pomysły, któ-
re posłużą mieszkańcom Gminy Nasielsk (zarówno tym młodszym, jak 
i bardziej dojrzałym). 

Formularz wniosku dostępny jest pod linkiem: https://nasielsk.pl/gmina/
ngo/incjatywa-lokalna

Więcej informacji uzyskać można w Referacie Promocji Gminy – tel. 
236933123, promocja@nasielsk.pl 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Dlaczego opłaty  
za odpady są wysokie?
Szanowni Państwo,
w całym kraju od dawna podnoszą się głosy niezadowolenia dotyczące pono-
szenia przez mieszkańców wysokich kosztów za odbiór odpadów.

Jednak za tę sytuację nie są odpowiedzialne samorządy, ponieważ ogólna po-
lityka gospodarowania odpadami nie jest tworzona na poziomie lokalnym.

Dla przykładu podajemy, jak kształtuje się cena za odpady biodegradowalne 
w czteroosobowej rodzinie.

Koszt zagospodarowania (przekazania do właściwej instalacji), tony odpadów 
BIO przez firmę odbierającą (nie ma w tym transportu, pojemnika, siły robo-
czej, administracji firmy, która w dobie BDO stanowi duży koszt finansowy itp.), 
wynosi ok 450 zł.

Przyjmijmy, że ta 4 osobowa rodzina wytworzy ok 100 kg miesięcznie, tego 
typu odpadów, wtedy koszt samych zielonych i BIO wyniesie miesięcznie 11,25 
zł od osoby.

A przecież odbieramy wszystkie frakcje wytworzone w gospodarstwach do-
mowych, w tym bardzo drogie zmieszane budowlane, opony, wielkogabary-
towe, chemikalia.

Za punkty odbioru małych baterii, przeterminowanych leków w szkołach, 
sklepach, aptekach, przychodniach też płaci gmina z pieniędzy zebranych od 
mieszkańców. 

Np. przez 7 miesięcy 2020 roku tylko z PSZOK odebrane zostało bez mała 250 
ton różnych odpadów, co w ciągu całego roku daje ich ogromną ilość. 

Należy dodać, że koszty likwidacji tzw. dzikich wysypisk również ponoszą wszy-
scy mieszkańcy gminy. A są one ogromne, ponieważ wymagają nie tylko ze-
brania, ale także transportu i bardzo drogiej utylizacji.

Regularnie co miesiąc z całej naszej gminy jest odbieranych ok. 450 ton odpa-
dów, oprócz odpadów z PSZOK i oprócz odpadów z dzikich wysypisk.

W dniu 24 sierpnia br. pod pozycją 1439 ukazało się Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 2020 roku ukazał się rów-
nież tekst jednolity ustawy o odpadach. W tych dokumentach rząd liberalizuje 
przepisy obowiązujące w gospodarce odpadami, aby zapobiec dalszej zwyżce 
opłat za odpady.

Możemy zapewnić, że jako samorząd lokalny robimy wszystko, na co pozwa-
lają nam przepisy ogólne, żeby te opłaty były jak najniższe dla mieszkańców 
naszej gminy.

Jednak każdy z nas powinien produkować coraz mniej odpadów i starać się za-
gospodarowywać część z nich np. przez kompostowanie BIO, czy też dawanie 
rzeczom szansy na drugie życie. Miejmy to na uwadze, że w myśl obowiązu-
jących obecnie przepisów, płacimy comiesięczne faktury za tonaż wytworzo-
nych przez nas odpadów każdego miesiąca, czyli mniej wytwarzamy – mniej 
płacimy.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zaproszenie na spotkanie 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych 
W związku z upływem II kadencji Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia try-
bu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszam na spotkanie 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się 21 września 
2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory do Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk na kolejną dwuletnią kadencję. Spośród 
zgłoszonych kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych zosta-
nie wybranych 5 osób, którzy będą współtworzyć skład w/w Rady. Członko-
wie Rady będą pełnić funkcje społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje 
im wynagrodzenie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Załącznika do w/w Uchwały wybory odbywają się spo-
śród zgłoszonych osób. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić mak-
symalnie jednego przedstawiciela-kandydata na członka Rady. W związku 
z tym proszę o zgłaszanie osób chętnych do pracy w Radzie, na formula-
rzu dostępnym na stronie: www.nasielsk.pl lub w Referacie Promocji Gminy,  
do 21 września 2020r. do godz. 17.00 w formie papierowej w Biurze Obsłu-
gi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub elektronicznie na adres: um@
nasielsk.pl.

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na panującą pandemię COVID-19 w trosce 
o bezpieczeństwo uczestników spotkania bardzo proszę o zasłonięcie nosa 
i ust przed wejściem do budynku Urzędu. 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski 

Z CUW

Informacja Dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych informuje, iż w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I - Powszechny 
dostęp do szybkiego internetu „Działanie 1.1 - Wyeliminowanie tery-
torialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego inter-
netu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła+” pozyskano 104 
985,00 zł. 

Środki zostały przeznaczone na zakup 37 sztuk laptopów oraz 17 sztuk 
tabletów, które zostały przekazane do 7 szkół z terenu Gminy Nasielsk. 

ROZMOWA Z…

Koronawirus a inwestycje
Bogdanem Ruszkowskim burmistrzem Nasielska na temat funkcjonowania 
naszej gminy w obliczu pandemii koronawirusa.

W jaki sposób koronawirus wpły-
nął na funkcjonowanie i budżet 
naszej gminy? Czy można to już 
w jakiś sposób ocenić?

– Widzimy już finansowe skutki 
pandemii. Zmalały wpływy z PIT 
–ów, najniższe były w kwietniu, te-
raz już się trochę wyrównują z ro-
kiem 2019. Nie są jednak na takim 
poziomie jaki zakładaliśmy, zgod-
nie z uchwałą budżetową były pla-
nowane wyższe wpływy. Znacznie 
zwiększyły się wydatki na bezpie-
czeństwo, czyli zabezpieczenia 
przed koronawirusem, takie jak: rę-
kawiczki, płyny, maseczki, opryski-
wacze, przyłbice, pleksy, parowniki 
i urządzenia.

Jak będzie w takim razie wyglądała 
realizacja zaplanowanych wcześniej 
inwestycji? Co zostanie wykonane 
jeszcze w tym roku, a na jakie in-
westycje trzeba będzie poczekać?

 – Obecnie zostały wykonane inwe-
stycje drogowe – ul. Wiejska, Win-
niki. Na bieżąco realizowany jest 
fundusz sołecki. Pozostałe inwesty-
cje będą realizowane w miarę roz-
woju sytuacji związanej z wpływem 
dochodów do budżetu Gminy. Do-
datkowo:
 – 11.09.2020r. przeprowadzono 
końcowy odbiór zadania „Prze-
budowa dawnego budynku Domu 
Nauczyciela przy Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Nasielsku”,
 – trwają prace związane z remon-
tem chodnika przy ul. Piłsudskiego 
i przy ul. Staszica w Nasielsku,
 – został ogłoszony przetarg pn.: 
„Modernizacja stadionu miejskiego 
w Nasielsku”,
 – trwa postępowanie przetargowe 
pn.: „Przebudowa budynku głów-

nego Miejsko – Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Nasielsku – etap II 
przeprowadzenie robót budowla-
nych i montażowych”,
 – do końca roku planowana jest 
modernizacja wybranych odcin-
ków dróg gminnych.

Na terenie naszej gminy od kilku lat 
możemy obserwować rozwój bu-
downictwa jednorodzinnego, czy 
już nadszedł czas na deweloperów, 
którzy oferować będą mieszkania 
w budynkach wielorodzinnych?

– Tak, coraz więcej deweloperów 
zaczyna interesować się terenami 
w naszej gminie. Ze względu na to, 
że Legionowo i inne miejscowo-
ści przyległe do Warszawy są gę-
sto zaludnione wiele osób wybiera 
Nasielsk. Obecnie jest już złożony 
projekt i wydana decyzja środowi-
skowo na budowę osiedla w Kose-
wie przy drodze w stronę Nowego 
Miasta.

Ponadto przy ul. Srebrnej też pla-
nowana jest prywatna inwestycja 
wielorodzinna. Tam inwestor chce 
wybudować budynki segmentowe 
dla 82 rodzin.

Nasza gminna spółka (NBM) też 
prawdopodobnie wybuduje jesz-
cze jeden albo dwa bloki i wtedy 
osiedle przy ul. Płońskiej zostanie 
ukończone. 

To, że będzie więcej mieszkańców 
w naszej gminie to bardzo dobry 
trend, ponieważ główny dochód 
gminy pochodzi z podatku PIT. 

Jak wygląda rozwój przedsiębior-
czości w naszej gminie? Czy na ra-
zie pozostaniemy tylko „sypialnią” 
stolicy, czy jest szansa, że powsta-

ną u nas firmy dające pracę miesz-
kańcom? 

– Kwestie związane z lokalizacją 
zakładów przemysłowych wywo-
łują bardzo dużo emocji wśród 
mieszkańców. Niestety większość 
nie chce, aby takie inwestycje po-
wstawały w pobliżu ich miejsca 
zamieszkania. Inwestorzy, znając 
dotychczasowe sytuacje i proble-
my związane z lokalizacją inwestycji 
i procedurą konieczną do uzyska-
nia decyzji środowiskowych szuka-
ją terenów mniej zurbanizowanych. 
Należy jednak podkreślić, że na 
terenach rolnych o dobrej klasie 
grunty są chronione przez ustawę 
o ochronie gruntów rolnych.

19 sierpnia 2019 r. została wydana 
decyzja o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie, nad-
budowie i przebudowie ze zmianą 
sposobu użytkowania istniejących 
obiektów wraz z budową nowej 
wiaty o konstrukcji stalowej przy  
ul .  E lektronowej w Nasie lsku 
na działkach nr ewid. 2595/19; 
2595/2 0 ;  2595/6 ;  2595/15 ; 
2595/16 ;  2595/9;  2595/1 0 ; 
2595/12;  2595/17;  2595/18; 
2595/14 w celu konfekcjonowania 
lakierów do paznokci. Odwołanie 
od powyższej decyzji złożyła grupa 
Skarżących wskutek czego odwo-
łanie wraz dokumentacją sprawy 
zostało przekazane do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławcze-
go w Warszawie. W chwili obecnej 
sprawa rozpatrywana jest przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie.
Dziękuję za rozmowę.

ip

Z GMINY

Chodnik na Diamentowej
W ostatnich dniach w Nowych Pie-
ścirogach wzdłuż ul. Diamentowej 
prowadzone są prace związane 
z budową kolejnego odcinka chod-
nika. Pierwsza część prowadząca 
od ul. Kolejowej została wykonana 
za kwotę 29 930,33 zł, w ramach 
funduszu sołeckiego za 2018 r., 
o co zabiegał poprzedni sołtys 
i radny Marek Jaroszewski. 

W roku 2019 podczas zebrania so-
łeckiego przegłosowano, aby ko-
lejne środki z tego samego źródła 
przeznaczyć na dalszy odcinek 
chodnika. Kilkukrotnie podejmo-
wane były rozmowy z burmistrzem 
Nasielska, aby zadanie zostało wy-
konane w ramach środków gmin-
nych, a sam chodnik prowadził 
chociaż do wysokości ul. Szmarag-
dowej. Burmistrz Bogdan Ruszkow-
ski, przypominał jednak, że fundusz 
sołecki to właśnie środki gminne, 
z tym, że o ich przeznaczeniu de-
cydują bezpośrednio mieszkańcy 

danego sołectwa. 
Tym sposobem bu-
dowanych jest ko-
lejne 125 metrów 
bieżących chodni-
ka o szerokości 150 
cm. Środki z fun-
duszu sołeckiego 
opiewają na kwotę 
22 991,70 zł. Ponad-
to zadanie zosta-
ło wsparte 10 tys. zł 
z Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
– Mazowsze 2020. 

– Przy tej wysokości środków, jak 
informuje sołtys Nowych Pieści-
rogów Bogumiła Rębecka, chod-
nik kończyłby się w połowie jednej 
z posesji. Na szczęście, burmistrz 
wspomógł przedsięwzięcie kwotą 
2 tys. zł. Łącznie chodnik zostanie 
wykonany za 34 991,70 zł. 

– Większość zadań w ramach 
uchwalonego w zeszłym roku bu-

dżetu sołeckiego została już wy-
konana, tj. 2 lampy uliczne przy 
ul. Onyksowej, zakup 2 dużych 
stołów i ponad 20 krzeseł na po-
trzeby sołectwa. Trwają też prace 
nad instalacją lampy przy ul. Ko-
lejowej – informuje pani sołtys. 
Sołectwo dołożyło się także do 
zbiórki na interaktywny dywan dla 
przedszkolaków z Samorządowe-
go Przedszkola w Starych Pieści-
rogach.

E.G.
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KRONIKA  
POLICYJNA

Z POLICJI

Zmiana 
numerów 
Przypominamy, że zmieniły się 
numery telefonów do komend 
Policji w całym kraju. Od 1 wrze-
śnia funkcjonuje tylko wyróżnik 
MSWiA - 47, wybierany zamiast 
dotychczas używanych numerów 
kierunkowych. Zmianie nie ulega 
numer alarmowy 112. Oznacza 
to, że zamiast dotychczasowych 
lokalnych numerów (np.: 22- 
Warszawa, 24 - Płock) pojawi się 
wszędzie resortowe 47. (przykła-
dy: Komendant Wojewódzki Po-
licji z siedzibą w Radomiu tel.: 47 
701 22 02, Dyżurny Komendy 
Stołecznej Policji: 47 723-65-55).

Z POLICJI

Jeździł  
z trzema zakazami 
Policjanci z nasielskiego komisariatu policji dwukrotnie zatrzymali na tere-
nie gminy 70 – latka, który pomimo wydanych przez sąd zakazów, kiero-
wał pojazdem mechanicznym.

Najpierw, 31 sierpnia br., po godz. 17, funkcjonariusze z Nasielska w No-
wych Pieścirogach na ul. Srebrnej zatrzymali do kontroli drogowej miesz-
kańca gminy Nasielsk kierującego skuterem. Jak się okazało 70 – latek 
z Mogowa miał aż trzy wydane przez sąd, aktualnie obowiązujące zakazy 
kierowania pojazdami mechanicznymi.

Już następnego dnia, tj. 1 września br, po godz. 13, policjanci z nasielskie-
go komisariatu policji, tym razem w Mogowie, znów zauważyli 70 – latka, 
który kierował skuterem, jadąc po drodze publicznej. Zatrzymali go do 
kontroli drogowej. Mężczyzna dwukrotnie w ciągu 24 godzin nie zasto-
sował się do trzech prawomocnych wyroków sądu, obowiązujących do 
czerwca 2022 r.

Funkcjonariusze policji sporządzili przeciwko 70 – latkowi wniosek do 
sądu o ukaranie, zakazując mu jednocześnie dalszej jazdy. Teraz męż-
czyźnie grozi kara do 3 lat więzienia oraz dożywotni zakaz kierowania 
pojazdami.

Zgodnie z art. 244 kodeksu karnego, niestosowanie się do zakazów, obo-
wiązków albo zarządzeń nałożonych orzeczeniem sądu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.

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

Z POLICJI

Był poszukiwany 
listem gończym
W środę, 2 września br.,  policjanci z komisariatu policji w Nasielsku udali 
się do miejscowości Malczyn, gdzie, jak ustalili, na skuterze miał poru-
szać się poszukiwany listem gończym mężczyzna. Na miejscu funkcjo-
nariusze zauważyli 33-latka, wobec którego podjęli kontrolę drogową. Po 
sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że jest to mieszkaniec 
gminy Nowe Miasto, który jest poszukiwany. Mundurowi ustalili, że Sądy 
w Płocku, Płońsku i Pułtusku wydały list gończy celem ustalenia miejsca 
pobytu mężczyzny oraz odbycia kary pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali 33-latka. Następnie został on przewieziony do jed-
nostki penitencjarnej, gdzie zgodnie z dyspozycją sądu odbędzie teraz 
karę pozbawienia wolności.

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

Z POLICJI

Podejrzany o zabójstwo  
w areszcie

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

500 zł mandatu  
za brak segregacji
W dniu 20 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
pod poz. 1420 ukazała się zmiana rozporządzenia w sprawie wykroczeń, 
za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego.

Na mocy tego rozporządzenia od 4 września 2020 roku straż miejska po-
siada nowe uprawnienia min. do nakładania mandatów karnych wynikają-
cych z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Straż miejska będzie mogła karać mandatem do 
500 złotych za niezłożenie deklaracji śmieciowej, za podanie w niej nie-
prawdziwych informacji. Kara czeka także tego, kto podał nieprawdę w tej 
deklaracji, np. zobowiązał się segregować odpady, a tego nie robi, albo 
zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci.

Mandat czeka także osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, 
a tego nie zrobiła albo go posiada, ale z niego nie korzysta, a płaci mniej 
za odpady.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, z dotychczasowych doświadczeń 
strażników gminnych (miejskich) wynika, że znaczna część właścicieli nie-
ruchomości nie wypełnia swoich obowiązków. W trakcie przeprowadza-
nych kontroli często ujawniane są przypadki świadomej nieprawidłowej 
segregacji odpadów, chociaż deklaracja mówi zupełnie co innego.

Według autorów projektu możliwość zwolnienia właścicieli domów jed-
norodzinnych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w kompostowniku przydomowym, może skłaniać część właścicieli 
nieruchomości do zadeklarowania posiadania kompostownika i kompo-
stowaniu bioodpadów, a w rzeczywistości składowania takich odpadów 
w innych miejscach.

Już informowaliśmy wcześniej - sprawdzamy dane zawarte w deklara-
cjach we wszystkich nieruchomościach w całej gminie (jednorodzinnych 
i w mieszkaniach w budynkach wielolokalowych), może warto nie czekać 
na wezwanie i sprostować dane wcześniej niż przyjdzie zapłacić mandat 
w wysokości 500 zł. Oczywiście można również złożyć pisemne oświad-
czenie dotyczące różnicy w liczbie osób zameldowanych do zamieszka-
łych i załączyć stosowne dokumenty na potwierdzenie danych.

Przypominamy, że na stronie www.nasielsk.pl w zakładce ŚRODOWISKO 
(Zobacz wszystkie wiadomości z działu), po rozwinięciu po prawej stronie, 
ukażą się zasady segregowania odpadów (Selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych). 

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku w Gminie Nasielsk, nieruchomości, na których istnieją warun-
ki techniczne do założenia kompostownika (przyjmujemy, że są to dział-
ki 1000m2 i większe), istnieje obowiązek kompostowania odpadów we 
własnym zakresie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

W piątek, 4 września br., dyżur-
ny nasielskiego komisariatu policji 
otrzymał zgłoszenie o mężczyź-
nie leżącym na podwórzu, na ty-
łach budynku wielorodzinnego 
w Nasielsku.

Niebawem na miejscu pojawili się 
funkcjonariusze nasielskiego komi-
sariatu oraz lekarz, który stwierdził 
zgon mężczyzny.

Ślady zebrane przez policjan-
tów na miejscu znalezienia ciała 
wskazywały, że mogło dojść do 
przestępstwa. Praca operacyjna 
nowodworskich i nasielskich poli-
cjantów bardzo szybko przyniosła 
efekty. 

Dzięki zebranym informacjom już 
po kilku godzinach mundurowi 
ustalili okoliczności tego zdarzenia 
oraz potencjalne motywy działa-
nia zaangażowanych osób. Szybko 
ustalono również, kto brał w nim 
udział. 

N owo d wo r s c y 
kr yminaln i  za-
t r z y m a l i  w  t e j 
sprawie 31- latka 
z gminy Pomie-
chówek. Zebrane 
przez nich infor-
macje wskazy-
wał y, że mogło 
dojść do kłótni 
pomiędzy dena-
tem i innymi oso-
bami.

Z a t r z y m a n y 
mężczyzna zo-
stał przesłucha-
n y,  z ł o ż y ł  t e ż 
swoje wyjaśnie-
nia. Prokuratura 
rejonowa w Puł-
tusku przedsta-
wiła mu zarzut zabójstwa 40-latka 
z gminy Nasielsk. Sąd rejonowy 
w Pułtusku przychylił się też do 
wniosku prokuratora, stosując wo-

bec 31-latka najsurowszy środek 
zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania na okres 3 
miesięcy. Teraz grozi mu kara na-
wet dożywotniego pozbawienia 

wolności. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzi prokuratura rejonowa 
w Pułtusku.

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

Komisariat Policji w Nasielsku in-
formuje, iż w połowie sierpnia 
tego roku do miejscowego komi-
sariatu zgłosiła się uczciwa miesz-
kanka Nasielska, która znalazła na 
chodniku na ul. Warszawskiej przy 
barze „Kurczak z rożna” znaczną 
kwotę pieniędzy. Komisariat Policji 
w Nasielsku nadal poszukuje wła-
ściciela tych pieniędzy. 

W  d n i a c h  3 1 . 0 8 . 2 0 2 0 r . 
i 1.09.2020r. w miejscowości Mo-
gowo funkcjonariusze Zespołu 
Patrolowo-Interwencyjnego KP 
Nasielsk zatrzymali do kontroli mo-
torower, którym kierował 69-letni 
mieszkaniec gminy Nasielsk po-
siadający obowiązujący zakaz 
prowadzenia pojazdów katego-
rii A wydany przez Sąd Rejonowy 
w Pułtusku.

1 września w miejscowości Morgi 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
podczas interwencji domowej do-
konali zatrzymania 54-letniego 
mężczyzny, który znęcał się nad 
rodziną. Prokuratura wobec spraw-
cy zastosowała środki zapobiegaw-
cze w postaci policyjnego dozoru, 
nakazu opuszczenia zajmowanego 
lokalu oraz zakazu zbliżania się do 
pokrzywdzonych.  

2.09.2020 r. w miejscowości Mal-
czyn funkcjonariusze pionu pre-
wencji KP Nasielsk zatrzymali do 
kontroli drogowej motorower, któ-
rego kierującym był 32-letni męż-
czyzna poszukiwany przez Sąd 
Rejonowy w Pułtusku oraz Sąd Re-
jonowy w Płońsku do odbycia kar 
pozbawienia wolności. Mężczyzna 
ten od dłuższego czasu ukrywał się 
przed organami ścigania. 

11 września w miejscowości Pniewo 
funkcjonariusze Referatu Krymi-
nalnego KP Nasielsk wykonując 
czynności operacyjne dokonali le-
gitymowania trzech osób. Podczas 
czynności w kieszeni spodni jednego  
z legitymowanych mężczyzn zo-
stały ujawnione środki odurzające. 
Sprawca został zatrzymany i w trak-
cie przesłuchania przyznał się do 
zarzucanego czynu.

Sporz. RW
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Zadania Komendanta 
Straży Miejskiej
Od kilku miesięcy w naszej gminie ponownie funkcjonuje Straż Miejska. Zapy-
taliśmy o to, jakie działania na co dzień podejmuje Komendant Straży Miejskiej 
w Nasielsku. W odpowiedzi czytamy:
 – Straż Miejska w Nasielsku funkcjonuje od 1.01.2020 roku w składzie jedno-
osobowym, tj. Komendanta Cezarego Tudka, który realizuje zadania wynika-
jące z Ustawy o strażach gminnych (miejskich) z dnia 29 sierpnia 1997 r. Od 
momentu wdrożenia działalności tej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku w/w zajął się organizacją i tworzeniem podstaw do dalszej dzia-
łalności tej formacji na terenie naszej gminy.
W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Burmistrzem Nasielska 
Bogdanem Ruszkowskim, a Komendantem Powiatowym Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim inspektorem Przemysławem Sucheckim określono 
charakter i zakres współpracy pomiędzy Komendantem Komisariatu Policji 
w Nasielsku i Komendantem Straży Miejskiej w Nasielsku. Od chwili podpisania 
porozumienia do końca wakacji, zgodnie z Książką służby SM, miało miejsce 
38 wspólnych służb Komendanta SM z funkcjonariuszami Policji radiowozem 
oznakowanym. Wspólne patrole zmotoryzowane planowo odbywa się średnio 
dwa razy w tygodniu. Ponadto na bieżąco odbywają się spotkania Cezarego 
Tudka z Komendantem Komisariatu Policji w Nasielsku podinspektorem Da-
riuszem Leszczyńskim.
Jednocześnie lokalnie Straż Miejska w Nasielsku współpracuje m. in. z:
 – Komisariatem Policji w Nasielsku,
 – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku,
 – Zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
 – Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywil-
nej, z którymi jest w stałym kontakcie i organizuje czas pracy z uwzględnieniem 
również ich potrzeb.
Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2020 roku 
Burmistrz Nasielska zlecił straży miejskiej wspólne działania z Policją, a jedno-
cześnie pozostałe zadania od tego czasu były realizowane wyłącznie w zakre-
sie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania 
nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszech-
nie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się cho-
roby zakaźnej COVID-19. 
W ramach działań podejmowanych w związku z zaistniałą pandemią Komen-
dant SM dokonywał m. in. następujących czynności:
 – przywoził paczki przeznaczone dla osób objętych kwarantanną, jak również 
dowoził pod wskazane adresy,
 – kontrolował osoby objęte kwarantanną pod kątem przebywania w miejscu 
zamieszkania,
 – w ramach patroli sprawdzał, czy obowiązujące ograniczenia i zakazy są 
przestrzegane przez mieszkańców gminy, a w szczególności zwracał uwagę 
na gromadzenie się osób oraz nielegalny handel powodujący również takie 
skutki, a także brak zakrywania twarzy maseczkami w przestrzeni publicznej 
oraz obiektach handlowych,
 – monitorował miejsca wyłączone z użytkowania, tj. place zabaw i parki oraz 
okolice terenów leśnych,
 – i inne czynności wynikające z przebiegu realizowanych zadań.
Ponadto do 31 sierpnia Komendant Straży Miejskiej realizował zadania usta-
wowe w wyniku których:
 – podjął 86 interwencji zgodnie z Rejestrem interwencji straży miejskiej,
 – wszczął 38 postępowań zgodnie z Rejestrem spraw o wykroczenia, dwa za-
kończył skierowaniem do Sądu Rejonowego w Pułtusku (wylewanie nieczy-
stości płynnych i parkowanie w miejscu obowiązywania znaku zakazu), jedno 
w ramach postępowania mandatowego za zaśmiecanie miejsca publicznego, 
 – dokonał 71 kontroli obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicz-
nej,
 – w 335 przypadkach zareagował na nieprzestrzeganie przepisów prawa, 
a w szczególności: 
a) 8 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49 – 64)
b) 8 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70 – 83) 
c) 70 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji  
(art. 84 – 103)
d) 3 wykroczenia przeciwko zdrowiu (art. 109 – 118) 
e) 31 wykroczeń przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej (art. 143 – 145)
f) 1 wykroczenie z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
g) 19 wykroczeń z Ustawy o czystości i porządku i czystości w gminie
h) 1 wykroczenie z Ustawy o ochronie zwierząt
i) 3 wykroczenia z Ustawy o odpadach
j) 10 zdarzeń naruszających akta prawa miejscowego
k) 179 innych zdarzeń
Ponadto Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku samodzielnie prowadzi kom-
pletną dokumentację związaną z działalnością formacji, wprowadza dane do 
systemu EZD, prowadzi rejestry oraz wysyła i odbiera korespondencję, wyko-
nuje czynności zlecone w ramach pomocy prawnej przez inne jednostki straży 
miejskiej oraz Policję.

(red.)

FOTOOBSERWATOR

Niszczeją barierki
Już osiem lat minęło od oddania do użytku wiaduktów kolejowych w naszej gminie. Upływ czasu widać na 
przykład po barierkach na wiadukcie w Kątnych, z których zeszła już farba. Czy jest szansa na poprawę estetyki 
tego obiektu? Czekamy na odpowiedź PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Michał B.

OŚWIATA 

Wyniki naszych uczniów
Od 12 marca br. do końca roku 
szkolnego 2019/2020 w związku 
z pandemią koronawirusa nauka we 
wszystkich szkołach odbywała się 
zdalnie. W trudnej sytuacji znaleź-
li się więc uczniowie ostatnich klas 
szkoły podstawowej i średniej, któ-
rzy przystępowali w minionym roku 
szkolnym do egzaminu ósmoklasi-
sty oraz egzaminu dojrzałości. 

Jakie wyniki osiągnęli uczniowie 
kończący nasielskie placówki oświa-
towe, zarówno te prowadzone przez 
samorząd gminny, jak i powiatowy? 

Matury 2019/2020
Powiat nowodworski jest obecnie 
organem prowadzącym dla czte-
rech szkół ponadpodstawowych. 
Dwie z nich znajdują się w Nasielsku: 
Zespół Szkół Zawodowych przy 
ul. Lipowej (liceum i technikum), 
Liceum Ogólnokształcące przy  
ul. Starzyńskiego i dwie w Nowym 
Dworze Maz.: Liceum Ogólno-
kształcące przy ul. Chemików, Ze-
spół Szkół Zawodowych nr 1 przy 
ul. Górskiej (technikum). 

W tym roku szkolnym maturalna 
sesja egzaminacyjna odbywała się 
w czerwcu. Do egzaminu dojrzało-
ści w ZSZ Nasielsk przystąpiło w su-
mie 52 osoby: z liceum – 20 osób, 
z czego zdało – 9; zaś z  technikum 
– 32, a zdało ją 17 uczniów. Dwie 
osoby z technikum nie przystąpiły 
do egzaminu maturalnego. 

W nasielskim LO naukę kończyło 
8 uczniów, do matury przystąpiło 
5, a zdały ją 2 osoby. Dla porówna-
nia w nowodworskich placówkach 
oświatowych w LO na przystępu-
jących do matury 118 osób (pe-
łen skład kończący szkołę) zdało 
ją 110 uczniów. W ZSZ nr 1 naukę 
w technikum kończyły 42 osoby, 
do matury przystąpiło 31 uczniów, 
a wynik pozytywny otrzymało 26 
z nich.  

Z nasz ych ustaleń w ynika, że 
przedmiotem, który sprawił naj-
więcej problemów tegorocznym 
maturzystom była matematyka. To 
właśnie z jej powodu nie udało im 
się zdać egzaminu dojrzałości.

Egzamin 8-klasistów
Uczniowie ostatnich klas szkoły 
podstawowej przystępowali do eg-
zaminu z trzech przedmiotów: ję-
zyka polskiego, matematyki i języka 
angielskiego. Jest on identyczny dla 
wszystkich uczniów w kraju, obo-
wiązkowy i wymagany do ukoń-
czenia szkoły. 

W placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest 
gmina Nasielsk uczniowie otrzymali 
następujące wyniki:

Szko ła  Podstawowa nr  2:  ję -
zyk polski – 71,88%, matematy-
ka – 63,22%, język angielski – 60, 
17%. Do egzaminu przystąpiło 18 
uczniów. 

Szkoła Podstawowa nr 1: język pol-
ski – 63%, matematyka – 39%, język 
angielski – 49%. Do egzaminu przy-
stąpiło 82 uczniów. 

Szkoła Podstawowa w Starych Pie-
ścirogach: język polski – 68%, ma-
tematyka – 45%, język angielski 
– 49%. Do egzaminu przystąpiło 21 
uczniów.

Szkoła Podstawowa w Cieksynie: 
język polski – 41%, matematyka 
–35 %, język angielski – 34%. Do 
egzaminu przystąpiło 26 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Dębinkach: 
język polski – 60%, matematyka – 
57%, język angielski – 55%. Do eg-
zaminu przystąpiło 14 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Budach Sien-
nickich: język polski – 58%, ma-
tematyka – 54%, język angielski 

– 53%. Do egzaminu przystąpiło 14 
uczniów.

Szkoła Podstawowa w Popowie Bo-
rowym: język polski – 46%, ma-
tematyka – 34%, język angielski 
– 28%. Do egzaminu przystąpiło  
18 uczniów.

Średnia z tego egzaminu w naszej 
gminie wyniosła – 50,07 % (j. pol-
ski – 59,94%, matematyka – 43,63%,  
j. angielski – 46,63). Najlepszy wynik 
osiągnęły szkoły z gminy Czosnów: 
średnia 55,19% (j. polski – 60,24%, 
matematyka – 49,74%, j. angielski 
– 55,59%), zaś najsłabszy z gminy 
Zakroczym: średnia 44,42% (j. pol-
ski – 58,8%, matematyka – 34,22%,  
j. angielski – 40,24%).

Natomiast średnia egzaminu ósmo-
klasisty ze wszystkich przedmio-
tów w powiecie nowodworskim 
wyniosła 50,87% (j. polski – 57,48, 
matematyka – 44,52 %, j. angielski 
– 50,61%).

W województwie mazowieckim 
średni wynik egzaminu ósmokla-
sisty ze wszystkich przedmiotów 
to 57,34% (j. polski – 62, 10, ma-
tematyka – 50,60 %, j. angielski – 
59,32%).

Analizując osiągnięte przez uczniów 
wyniki, warto wziąć pod uwagę nie 
tylko trwający kilka miesięcy brak 
tradycyjnego nauczania, ale także 
stres, który im towarzyszył podczas 
egzaminów pisemnych odbywają-
cych się z zachowaniem szczegól-
nego rygoru sanitarnego. 

(i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Południowe słońce  
i dragi
Na rynku czytelniczym i f i lmo-
wym, od dawna dużą popularno-
ścią cieszą się utwory opowiadające 
o narkobiznesie i panujących w nim 
regułach. Zdarza się, że kanwą dla 
popularnych filmowych historii są 
powieści, które również odniosły 
sukces. Tak jest w przypadku, popu-
larnych obecnie dwóch seriali Netfli-
xa: Królowa Południa (2011) i Queen 
of the South (2016) opartych o be-
stsellerową powieść z 2002 r. pod 
tym samym tytułem autorstwa Ar-
turo Pérez-Reverte, hiszpańskiego 
pisarza i dziennikarza.

Królowa Południa to prawdziwa hi-
storia noszącej taki przydomek Te-
resy Mendozy z Culiacán w stanie 
Sinaloa, północnego stanu Meksyku, gdzie działa jeden z najpotężniej-
szych karteli narkotykowych na świecie. Jako młoda dziewczyna jest 
w związku z pilotem awionetek, który przewozi marihuanę i kokainę do 
Stanów Zjednoczonych. Kiedy wpada on na pomysł, żeby oszukać swo-
jego szefa kończy się to tragicznie dla jego bliskich, ponieważ wszyscy 
muszą zostać wyeliminowani. Jednak Teresa, na którą kartel wydał wyrok 
śmierci, ucieka i przedostaje się do Hiszpanii. Tam zajmuje się handlem 
narkotykami. Kiedy trafia do więzienia uczy się czytać i nawiązuje waż-
ne kontakty. Dzięki swojemu niezwykłemu talentowi do liczenia, intu-
icji i umiejętności wyciągania wniosków z przeżytych sytuacji, a także 
zawartym znajomościom staje się pierwszą kobietą, która zrewolucjo-
nizowała handel narkotykami na południowym wybrzeżu Półwyspu 
Iberyjskiego. Teresa staje się bezwzględną przywódczynią swojej orga-
nizacji i świetnie odnajduje się w brutalnym świecie narkobiznesu. Zy-
skuje władzę i pieniądze, zostając największą organizatorką przemytu na 
Morzu Śródziemnym, po czym wraca do Meksyku, aby wyrównać ra-
chunki z przeszłości. Pisarz jeździł do Sinaloa, poznał mieszkańców tego 
regionu i całą kulturę przemytników, dla których narkotyki są sposobem 
na życie. Wiele z zebranych tam opowieści umieścił w swojej książce 
o królowej narkotyków. Warto przeczytać tę książkę i poznać autentycz-
ną historię Teresy Mendozy.

(i.)

ROZ(G)RYWKA

Gry rozwijające mowę
Budowanie wypowiedzi jest umiejętno-
ścią równie ważną jak nauka liczenia czy 
czytania. Grą rozwijającą wyobraźnię 
oraz kompetencje językowe jest z pew-
nością „Pewnego razu”. Zabawa składa 
się z dwóch etapów. Pierwszy polega na 
przygotowaniu bohatera, w którego się 
wcielamy, do snu. Losowo wyciągamy 
z woreczka żetony, których zawartość możemy odgadnąć, badając ich kształt. 
Gdy już ułożymy naszego zwierzaka do snu, przechodzimy do drugiego, klu-
czowego etapu gry – opowieści na dobranoc. Historię tworzymy z niepasują-
cych do obrazka kartoników. Każdy gracz dodaje element opowiadania tak, aby 
zawierał słowo kojarzące się z rysunkiem z kolejnego kartonika. Każda rozgryw-
ka to niepowtarzalna, często zabawna, historia. Ograniczeniem jest wyłącznie 
wyobraźnia uczestników. Przeznaczona jest jednak dla dzieci od 4 roku życia 
i raczej nie będzie stanowiła zbyt dużego wyzwania dla dziesięciolatka.

Starszym graczom polecam „Story Cubes” – zawartość pudełka to tylko, 
a może aż dziewięć kostek z różnymi obrazkami na ściankach. Zasada jest wła-
ściwie jedna: rzucamy kostkami i układamy opowieść nawiązującą do rysunków, 
które wypadły. Prostota gry może być myląca, ponieważ nie jest łatwo powią-
zać ze sobą logicznie dziewięć, nie koniecznie spójnych, elementów, np.: hełm 
wikinga, puzzle, wiertarka, tornister, okulary, kruk, piramida, kwiatek, latarka. Gra 
daje kilka możliwości. Można opowiadać, traktując obrazki dosłownie lub sym-
bolicznie – samolot może oznaczać podróż, a tornister ucznia albo edukację. 
Jeśli dziewięć kostek to na początek za dużo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
rzucać czterema czy pięcioma. Zaawansowani gracze nie muszą ograniczać się 
do jednego rzutu, równie dobrze mogą rzucać dwa razy po dziewięć kostek. 
Świetną opcją jest łączenie opowieści – gracze dodają kolejne wątki do historii 
poprzedniego uczestnika. A dla tych, którzy chcieliby rozwijać swoje opowie-
ści, wydawnictwo Rebel przygotowało dodatek „Voyages” , gdzie pojawiają się 
akcenty z baśni i marzeń o dalekich podróżach.

O.I.

Z BIBLIOTEKI

Narodowe Czytanie „Balladyny”
11 września Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Nasielsku wspólnie 
z Liceum Ogólnokształcącym im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku 
włączyła się do ogólnopolskiej akcji 
„Narodowe Czytanie” pod patrona-
tem Pary Prezydenckiej.

Akcja Narodowe Czytanie organi-
zowana jest przez Prezydenta RP 
od 2012 roku. Została zainicjowana 
wspólną lekturą Pana Tadeusza Ada-
ma Mickiewicza. W 2013 roku w ca-
łej Polsce odbyło się czytanie dzieł 
Aleksandra Fredry, a podczas na-
stępnych edycji przeczytano kolejno: 
Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę 
Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka 
Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wy-
spiańskiego. 

Akcja Narodowe Czytanie mia-
ła wyjątkowy charakter w 2018 r. 
w związku z jubileuszem 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, Para Prezydencka zaprosiła 
do lektury Przedwiośnia Stefana Że-
romskiego, a ponadto, przez cały 
rok, Antologii Niepodległości – spe-
cjalnie przygotowanego na tę oka-
zję zbioru powstałych na przestrzeni 
wieków utworów zaliczanych  do 
kanonu polskiej literatury patriotycz-
nej. W 2019 roku lekturą Narodo-
wego Czytania były Nowele polskie 
– zbiór 8 utworów autorstwa Elizy 
Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, 
Bolesława Prusa, Brunona Schulza, 
Władysława Stanisława Reymonta, 
Stefana Żeromskiego, Henryka Sien-
kiewicza i Henryka Rzewuskiego. 
Nowele zostały wybrane przez Parę 
Prezydencką z ponad stu propozy-
cji tytułów przesłanych do Kancelarii 
Prezydenta.

Coroczne Narodowe Czytanie z bi-
blioteką odbywało się podczas raj-
dów rowerowych organizowanych 
od 25 maja 2014 roku przez naszą 
placówkę. W tym roku, w związku 
z trwającą pandemią, zmieniliśmy 
formę naszego czytania. 

O godzinie 10:30 w piękny, słonecz-
ny dzień, zebraliśmy się wspólnie 
z uczniami liceum i radą pedagogicz-
ną na przystrojonym placu szkolnym. 
Do czytania zaprosiliśmy Sekretarza 
Nasielska – Marka Maluchnika oraz 
radnego Rady Miejskiej – Dawida 
Domałę. Zgromadzonych na placu 
powitała Małgorzata Łaciak – dy-
rektor Liceum Ogólnokształcącego 
oraz Izabela Mazińska – koordynator 
Narodowego Czytania z ramienia bi-
blioteki. Następnie wraz z młodzieżą 
i zaproszonymi gośćmi odczytaliśmy 
fragmenty Balladyny Juliusza Sło-
wackiego – lektury tegorocznej od-
słony Narodowego Czytania. 

Warto przypomnieć, że Balladyna 
to wybitne dzieło polskiego roman-
tyzmu. Dramat został ukończony 
w grudniu 1834 roku, a wydany pięć 
lat później w Paryżu. 

Na zakończenie spotkania rozstrzy-
gnięto trzy konkursy: na najładniej-
szy strój, na najładniejszy wianek 
oraz na najładniejszy plakat doty-
czący Narodowego Czytania. Ko-
misja składająca się z organizatorów 
oraz zaproszonych gości, przy-
znała nagrody w poszczególnych 
kategoriach. W kategorii na najład-
niejszy strój pierwsze miejsce zajęła 
Weronika Kowalska z klasy 2c, dru-
gie Agnieszka Łęgowska z klasy 2c, 
trzecie miejsce Klaudia Rembec-
ka, również z klasy 2c. W katego-
rii na najładniejszy wianek pierwsze 

miejsce zajęła Agnieszka Tylewski – 
pedagog, drugie natomiast Oliwia Ci-
chocka z klasy pierwszej. W kategorii 
na najładniejszy plakat pierwsze miej-
sce zajęła Weronika Kowalska z kla-
sy 2c, drugie – Wiktoria Witkowska 
z klasy 2AB, i trzecie Hanna Zielińska 
z klasy 2ab. W sumie wykonano sie-
dem plakatów, pozostałe zostały wy-
różnione, a ich wykonawcy również 
otrzymali nagrody książkowe.

Pracownicy biblioteki przygotowali 
certyfikaty dla każdego uczestnika 
tego wydarzenia, nagrody w posta-
ci książek – piękne wydania Balla-
dyny Juliusza Słowackiego, ponadto 
wszystkie egzemplarze zostały pod-
stemplowane okolicznościową pie-
częcią. Dodatkowo każda z klas oraz 
rada pedagogiczna otrzymała po-
jemnik ze słodkimi malinami.

Jesteśmy dumni z faktu, iż w akcję 
mocno zaangażowała się cała spo-
łeczność szkolna. Mamy nadzieję na 
dalszą owocną współpracę.

Serdecznie zapraszamy do bibliote-
ki, do końca października, wszystkie 
chętne osoby z własnymi egzempla-
rzami Balladyny w celu zaopatrzenia 
ich w okazjonalną pieczęć z tego-
rocznej odsłony Narodowego Czy-
tania. Już dzisiaj informujemy, iż na 
lekturę Narodowego Czytania 2021 
wybrany został utwór Moralność 
Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Do 
zobaczenia w następnej edycji!

(b)

Z BIBLIOTEKI

Dyskusyjny Klucz Książki znów w akcji!
Po dłuższej przerwie, po raz pierwszy od początku pandemii koronawirusa, powrócił Dyskusyjny Klub Książki. W so-
botę, 12 września, o godzinie 11.00 w czytelni biblioteki spotkaliśmy się w licznym gronie stęsknionych Klubowi-
czek, które nigdy nas nie zawodzą. Omówiliśmy książkę Mario Vargasa Llosy pt. Dzielnica występku, która okazała 
się być niezwykle kontrowersyjną lekturą. Znaleźliśmy w niej seks, politykę, a także parszywe, plotkarskie dzienni-
karstwo, które potrafi zniszczyć życie wielu ludziom. Mario Vargas Llosa stworzył wspaniałych bohaterów z krwi 
i kości. Charakterystyka postaci jest niezwykle barwna i pozwala utożsamić się z bohaterami powieści. Przedstawione 
w tej książce zostają wysokie sfery bogaczy i ich częste wypady do Miami na weekend, zaś z drugiej strony autor 
ukazuje nam biedę społeczną, darmowe jadłodajnie, ludzi na bruku, żebrzących o kromkę chleba. Głównym tłem 
tego utworu jest terroryzm w Peru, godziny policyjne i nieodpowiednie postępowanie służb. Poruszony jest także 
ciężki los kobiet, a głównym łącznikiem wszystkich tragedii dziejących się w „dzielnicy występku” jest postać re-

daktora naczelnego tygodnika „Destapes” – Ro-
landa Garro. Warto wspomnieć również o tym, 
iż autor – Mario Vargas Llosa został laureatem 
Nagrody Nobla w Dziedzinie Literatury w 2010 
roku. Jego dorobek literacki jest niezwykle bo-
gaty i warto się z nim zapoznać.

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki odbędzie się w czytelni Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w sobotę, 3 października, 
o godzinie 11.30. Tym razem mówić będziemy 
o książce Tajemnica Pani Ming Erica-Emmanu-
ela Schmitta. Zapraszamy!

(b)
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Warsztaty z pirografii 

Z NOK

Pachnące kule do kąpieli

Początek września to nie tylko począ-
tek nowego roku szkolnego, ale także 

początek cyklu zajęć dla młodzieży 
pt. „Kreatywna jesień” organizowa-
nego przez Koło Gospodyń Wiejskich 
„Optymiści z klasą” w Ruszkowie. Na 
realizację spotkań KGW pozyskało 
grant w wysokości 7000 zł w ramach 
konkursu „Mam patent na kulturę – 
inicjatywy lokalne” zorganizowane-
go przez Nasielski Ośrodek Kultury.

W środę, 2 września br., w świetli-
cy wiejskiej w Ruszkowie, młodzież 
z terenu gminy Nasielsk poznawa-
ła tajniki pirografii, czyli wypalania 
w drewnie. Warsztaty prowadził bar-
dzo utalentowany Wojtek Rzepka – 
wypalam.pl.

Zajęcia zostały podzielone na dwa 
spotkania, które trwały po 2 go-
dziny. W każdym uczestniczyło 
10 osób. Taka liczba uczestników 
w jednej sesji umożliwiła pomoc 
prowadzącego i poświęcenie uwa-
gi każdemu, przedstawienie w spo-
sób wyczerpujący danych tematów 
i zagadnień oraz możliwość odpo-
wiedzenia na wszystkie pytania.

– Na zajęciach panowała sympa-
tyczna atmosfera. Były to bardzo in-
teresujące warsztaty i przyniosły wiele 
radości z wykonanych obrazów – re-
lacjonuje Wiktoria Gajewska, jedna 
z uczestniczek. 

Podczas warsztatów uczestnicy otrzy-
mali potrzebne do pracy wypalar-
ki i inne akcesoria. Najpierw wypalili 
w drewnie swoje imiona, by w kolej-
nym etapie wypalać ulubione wzory 
– zwierzęta, samochody, rośliny. 

– Warsztaty pirografii rozwijają ar-
tystyczny zmysł, cierpliwość i kre-

atywność. Młodzież mieszkająca na 
terenie gminy Nasielsk chce zdoby-
wać nowe doświadczenia i umiejęt-
ności. Świadczy o tym bardzo duże 
zainteresowanie organizowany-
mi warsztatami. Mamy nadzieję, że 
w niejednej osobie rozpaliliśmy nową 

pasję – mówi Aleksandra Ziółek, 
członkini Koła Gospodyń Wiejskich 
„Optymiści z klasą” w Ruszkowie.

Kolejne warsztaty dla młodzieży 
organizowane w ramach cyklu za-
jęć „Kreatywna jesień” odbędą się 
10 i 17 września – będą to warszta-
ty wykonywania toreb metodą ma-
kramy. 

Warsztaty zostały dofinansowane 
ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Dom 
Kultury + Inicjatywy lokalne 2020.

(o.)

W  s o b o t ę ,  5  w r z e ś n i a  b r . , 
w Nasielskim Ośrodku Kultury od-
były się warsztaty tworzenia kul 
do kąpieli. Udział wzięło w nich 20 
dzieci. A swoje tajemnice dotyczą-
ce produkcji tych wyrobów zdradzili 
im właściciele Pracowni Edukacyj-
nej „Wiatrak”, którzy na spotkanie 
z dziećmi przyjechali z Poznania. 
Najpierw przygotowali miejsca pra-
cy dla uczestników zajęć, po czym 

każde dziecko otrzymało foliowy 
fartuch i rękawiczki. Pani Lucyna 
i pan Tomek na zmianę opowiada-
li o kolejnych etapach powstawania 
naturalnych musujących kosmety-
ków do kąpieli. Jeszcze zanim dzieci 
przystąpiły do samodzielnej pracy, 
miały okazję podziwiać – dotknąć 
i powąchać gotowe kolorowe kule. 
Potem pani Lucyna omówiła ko-
lejno wszystkie składki, które trzeba 
było dokładnie wymieszać. Były to 
m.in. soda oczyszczona, kwasek cy-
trynowy, mąka ziemniaczana, oliwa 
(olej kokosowy). Niezbędne okaza-
ły się też barwniki – żółty, niebieski 
i czerwony, które można było łą-
czyć w różnych proporcjach oraz 
olejki zapachowe: różany, poma-
rańczowy i czekoladowy. 

 – Możecie stworzyć piękne ko-
lory i dobrać do nich dowolny 
zapach, ale proponuję nie robić 
zielonej kuli o czekoladowym za-
pachu – żartowała pani Lucyna. 

Okazało się, że kolorową masę 
można jeszcze wzbogacić o cie-
kawe naturalne dodatki, takie jak: 
suszone kwiaty nagietka, lawendy, 
czy wiórki kokosowe. Uczestnicy 
chętnie korzystali z każdej podpo-
wiedzi prowadzących warsztaty, 
dzięki czemu każdy z nich wyko-
nał oryginalny kosmetyk. Piękne, 
dekoracyjnie opakowane kule do 
kąpieli będą pamiątką dla dzieci 
bądź wspaniałym prezentem dla 
najbliższych. 

(i.)
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NASZE DZIECI

Przedszkolaki uczą się, 
jak oszczędzać wodę
Woda jest darem, któ-
ry wykorzystujemy na co 
dzień do picia, przyrządza-
nia posiłków, porządków, 
utrzymania higieny, uprawy 
roślin, a także w przemyśle. 
Mieszkańcy krajów roz-
winiętych traktują ten płyn 
jako oczywisty element 
ich życia, ogólnodostępny 
i nieograniczony w swych 
zasobach. Owszem, woda 
pokrywa 71% naszej pla-
nety, jednakże tylko 2,5% 
to woda słodka, a jedynie 
0,01% jest pitna. Ponad 1 miliard ludzi nie ma dostępu do wody nadającej się 
do spożycia. Oznacza to, że 1/6 mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pra-
gnienia i chorób wywołanych brakiem dostępu do czystej wody. Podziemne 
jej źródła szybko się wyczerpują, a odnawiają się powoli, dlatego oczywistym 
jest, że powinniśmy oszczędzać ten życiodajny płyn. Co, zatem, może zrobić 
każdy z nas indywidualnie, aby przyszłe pokolenia miały swobodny dostęp do 
tego skarbu? Przede wszystkim edukować siebie oraz najmłodszych, a także 
wprowadzić kilka nawyków sprzyjających oszczędzaniu wody. Edukacja pro-
ekologiczna jest ważnym elementem w wychowaniu przedszkolnym, dlate-
go Samorządowe Przedszkole w Nasielsku przyłączyło się do projektu „Świat 
wokół nas i nasze zdrowie zależy od nas” zainicjowanego przez Polski Komitet 
Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, którego jednym 
z założeń w tym roku szkolnym są działania promujące oszczędzanie wody. 
W piątek,11 września br., w naszej placówce gościliśmy ekspertów od ekolo-
gii, panie: Jadwigę Szymańską oraz Joannę Grzeszczak z Wydziału Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku, które w bar-
dzo interesujący sposób opowiedziały przedszkolakom o tym, jak możemy 
zużywać mniej wody w codziennych czynnościach. Następnie dzieci roz-
mawiały z ekspertami od ochrony środowiska, jak stać się eko i segregować 
prawidłowo śmieci. Wspaniale poradziły sobie z zadaniem przygotowanym 
przez gości polegającym na wrzuceniu odpadów do odpowiednich worków. 
W nagrodę maluszki otrzymały upominki promujące naszą gminę oraz dzia-
łania proekologiczne. 

SPN

UROCZYSTOŚCI

Wdzięczni za plony
Wrzesień dla rolników to koniec 
żniw i czas na świętowanie ich cięż-
kiej pracy. Tak też było w Nunie,  
13 września br., kiedy to za tego-
roczne plony swoją wdzięczność 
składali sami rolnicy i wszyscy 
zgromadzeni w kościele parafial-
nym na uroczystościach dożyn-
kowych.

Jak to prosto i jasno zinterpretował 
jeden z rolników nuńskiej parafii:

 – Bez Boga ani do proga. Bo żad-
ne nasze problemy, choćby tego-
roczna susza i lęk o to, jakie będą 
zbiory z pól, nie mogłyby być 
rozwiązane, jeżeli nie postawiło-
by się Boga na pierwszym miej-
scu i w centrum naszej codziennej 
pracy – mówił celebrans uroczy-
stości ks. Łukasz Nowak, dyrektor 
Diecezjalnego Domu Seniora „Le-
onianum” z Sikorza, koło Płocka. 
Dokonując poświęcenia wieńca 
dożynkowego i ziarna zbóż pod 
przyszłoroczny zasiew, w słowach 
kierowanych do rolników wyra-
ził ogromną wdzięczność za ich 
ciężką pracę, docenił również za-
angażowanie w podtrzymywanie 
tradycji i obrzędów dożynkowych. 
Wyrazem tego był wymowny wie-
niec dożynkowy, wykonany na 
wzór starodawnego wozu ze sno-
pami zbóż, ciągniętego zaprzę-
giem konnym, który był powożony 
przez parę gospodarzy. Wszystko 
upiększone było ziarnami i kłosa-

mi, a całość stanowiła swoiste rę-
kodzieło artystyczne. Podobnie, jak 
i ziarno do siewu, wyeksponowane 
przy ołtarzu, na drewnianej, ręcznie 
żłobionej niecce, którą nasi przod-
kowie wykorzystywali do wyrabia-
nia ciasta na chleb.

W tym staropolskim obrzędzie do-
żynek, ważne miejsce zajmowa-
li Starostowie Święta Plonów, którzy 
na ręce ks. Celebransa i ks. Walde-
mara Marciniaka, proboszcza pa-
rafii Nuna, wręczyli bochen chleba 
upieczonego z mąki pochodzącej 
z ostatnich zbiorów. Po zakończo-
nym nabożeństwie, obecny na nim 
Burmistrz Nasielska, jako współgo-
spodarz, dzielił się bochnem chleba 
ze wszystkimi zgromadzonymi rolni-
kami, mieszkańcami gminy i gośćmi 
przybyłymi na tę uroczystość.

Za tegoroczną organizację para-
fialnych dożynek, przygotowanie 
wieńca i obsługę liturgiczną odpo-
wiedzialni byli mieszkańcy Chech-
nówki, którzy godnie tę funkcję 
wypełnili. Przebieg uroczystości uzu-
pełniła podniosła oprawa muzyczna 
i śpiew w wykonaniu pana organisty.

Niestety święto dziękczynienia 
w tym roku, ze względu na czas pan-
demii, przybrało nieco inną formę 
– odbyło się bez części biesiadnej 
i dodatkowych atrakcji, do których 
już część okolicznych mieszkańców 
się przyzwyczaiła. Mając jednak na 
uwadze zapowiedź ks. Proboszcza 
co do przyszłorocznych dożynek, 
może się okazać, że będą one zor-
ganizowane ze zdwojoną siłą. Pozo-
staje jedynie na nie oczekiwać. 

af.

Z MIASTA

Najlepsze produkty lokalne
W piątek, 4 września br., w Kar-
toflisku odbyła się sympatyczna 
i skromna, z uwagi na pandemię 
koronawirusa, uroczystość fina-
lizująca I Festiwal Lokalnych Pro-
duktów. 

Wręczenia certyfikatów uznania dla 
najlepszych lokalnych producen-
tów, których towary znaleźć mo-
żemy w sklepie Guliwer dokonał 
Witold Estkowski współwłaściciel 
marketu. A otrzymali je najwy-
żej ocenieni przez klientów tego 
sklepu producenci: Gospodarstwo 
Ogrodnicze pani Urszuli Adamskiej 
z Nasielska i Gospodarstwo PHU 
Krzysztof Kowalski z Winnik. 

 – Koronawirus pokrzyżował na-
sze plany, bo wcześniej planowali-
śmy ustawienie stoisk i degustację 
wyrobów przed sklepem. Osta-
tecznie plebiscyt odbywał się tylko 
na jego terenie. Trwał jeden dzień 
i mógł w nim wziąć udział każdy 

klient. Wszystkie pro-
dukty lokalne zostały 
z tej okazji oznakowa-
ne i tak już pozostało – 
mówi Witold Estkowski. 
– W naszym konkursie 
ulubionymi produk-
tami klientów okazały 
się: pomidory hodo-
wane przez panią Ur-
szulę Adamską i oleje 
tłoczone przez pana 
Krzysztofa Kowalskie-
go – dodaje.

Pierwsza edycja Festiwalu Lo-
kalnych Produktów odbyła się 
w sobotę, 22 sierpnia br., w skle-
pach należących do PSH Lewia-
tan, w tym w nasielskim Guliwerze. 
Tego dnia w markecie można było 
nabyć specjalnie oznaczone pro-
dukty pochodzące od lokalnych 
producentów z 20% zniżką i wy-
razić swoją opinię na temat tego, 
który z nich jest najlepszy. W tym 

celu należało wypełnić kupon, 
wpisując jednego ze znajdujących 
się na liście sześciu producentów 
żywności i wrzucić głos do urny. 
W głosowaniu wzięło udział ponad 
150 klientów. 

 – Od początku naszej działalności 
promujemy producentów i rolni-
ków z gminy Nasielsk. Dostarczają 
oni swoje towary zarówno do nasze-
go sklepu, jak do naszej restauracji. 
Przez cały rok cieszą się one dużym 
zainteresowaniem klientów, są lubia-
ne i chętnie kupowane – podkreśla 
pan Witold. – Zapraszamy do współ-
pracy także kolejnych lokalnych wy-
twórców żywności – zachęca.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan 
od sierpnia br. prowadzi kampanię 
pod hasłem „Wybieram lokalne” 
promującą lokalne produkty spo-
żywcze. Jednym z jej działań był 
Festiwal Produktów Lokalnych. 

(i.)

MUZYCZNIE

Lira  
gościem specjalnym festiwalu
W płockiej parafii Świętego Krzyża, w sobotę, 12 września br., odbył się zaległy, 
bo odwołany w Wielkim Poście z powodu pandemii, II Festiwal Pieśni Wielko-
postnej. Zwycięzcą pierwszej edycji festiwalu był nasielski Chór Lira.

W tym roku słynny wielogłosowy chór pod kierownictwem Joanny Osta-
szewskiej wystąpił poza konkursem, uświetniając festiwal swoim występem. 
Zebrani wysłuchali polskich i łacińskich pieśni wielkopostnych, takich jak Słoń-
ce nagle zgasło, Obmyj mnie Panie, Tristis czy Kantyk – Adoramus te Christe.

Tegoroczny festiwal, choć z racji okoliczności pandemii przyciągnął mniejszą 
liczbę zespołów, miał bardzo wysoki poziom. Jury festiwalowe przyznało dwa 
równorzędne pierwsze miejsca. Zdobyły je chóry: Arce Cantores z parafii pw. 
św. Marcina w Gostyninie, pod dyrekcją Michała Pilchowicza oraz gospodarze, 
czyli Tibi Cantamus pod kierunkiem Jakuba Jabłońskiego.

Ksiądz proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża Jacek Gołębiowski podkreślił, 
że festiwal, chociaż nie w Wielkim Poście, to nie przypadkowo odbywa się 
we wrześniu, gdyż przed odpustem parafialnym z okazji święta Podwyższe-
nia Krzyża.

Laureaci festiwalu otrzymali dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe, które 
ufundowali: biskup płocki, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Starosta 
Powiatu Płockiego. Organizatorzy zaprosili wszystkich także na kolejną edy-
cję festiwalu wyrażając nadzieję, że odbędzie się on w wiosennym terminie.

Michał B.
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NASIELSK BASZTA TEAM

Zaproszenie
W najbliższą niedzielę (20.09.) odbędzie się uroczystość odsłonięcia 
murali poświęconych „Bitwie o Nasielsk” i „Bitwie nad Wkrą”. Uroczy-
stość zostanie poprzedzona zawodami sportowymi (sztafety 4 osobo-
we na dystansie 300 m) oraz konkursem historycznym na temat bitwy 
o Nasielsk.

Udział w zawodach i konkursie jest bezpłatny, a każdy uczestnik biegu 
otrzyma pamiątkowy medal. Od uczestników konkursu historycznego 
wymagane jest posiadanie telefonu komórkowego z własnym dostę-
pem do Internetu.

Zgłoszenia do udziału w zawodach i konkursie prosimy wysyłać na ad-
res (obowiązuje limit zgłoszeń): nasielskbasztateam@gmail.com

W imieniu członków Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team oraz Rad-
nego Rady Miejskiej Pana Marcina Szarszewskiego serdecznie zapra-
szamy.

Z MIASTA

Historyczne murale
W ostatnich dniach w Nasielsku wykonywane były dwa ogromne murale. Czas ich realizacji, jak i same grafiki, nie są przypadkowe. W ten sposób uczczono 100. rocznicę Bitwy 
o Nasielsk oraz Bitwy nad Wkrą. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest radny i jednocześnie członek Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team Marcin Szarszewski, który mówi o szczegó-
łach tego przedsięwzięcia. 

do poniesienia kosztów. Kiedy już 
to ustaliłem, starałem się przekonać 
Burmistrza Ruszkowskiego do reali-
zacji chociażby jednego muralu, nie-
stety trwająca pandemia odbiła się na 
wpływach do budżetu Gminy i Bur-
mistrz nie mógł mi jednoznacznie 
potwierdzić wsparcia tej inicjatywy.

Szczęśliwie w tym czasie pojawiła 
się możliwość uzyskania dofinan-
sowania z Ministerstwa Obrony Na-
rodowej, o której podpowiedzieli mi 
pracownicy Wydziału Administracji. 
Umowa z Urzędem Miejskim była 
taka, że podejmę próbę pozyskania 
tych środków, a później wrócimy do 
ewentualnych rozmów.

Jakie czynniki wpłynęły na wybór 
ścian bloków znajdujących się przy 
ul. Warszawskiej, na których widnieją 
gotowe już murale?

– Wybór tych konkretnych ścian po-
dyktowany był dwoma aspektami. Po 
pierwsze są to powierzchnie bardzo 
dobrze widoczne podczas przejazdu 
przez miasto i zlokalizowane niemal-
że w centrum, a po drugie kondycja 
tych elewacji nie wymagała żad-
nych dodatkowych nakładów i dzia-
łań naprawczych. Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej, pod której zarządem 
znajdują się te ściany, pan Robert 
Parzonka, od samego początku był 
bardzo pozytywnie nastawiony do 
tej inicjatywy i po przeprowadzeniu 
niezbędnych konsultacji wyraził zgo-
dę na wykonanie murali.

W jaki sposób wybrany został arty-
sta, który wykonał historyczne dla 
Nasielska murale? 

– Zapytanie o możliwość realizacji 
murali zostało skierowane do pięciu 
firm specjalizujących się w tzw. sztu-
ce ulicznej i mogących pochwalić 
się bogatym portfolio w zakresie re-
alizacji murali. Wybór padł na artystę 
z Pabianic, Adama Wirskiego, znane-
go w środowisku pod pseudonimem 
„kruK”. Przedstawiona przez pana 
Adama oferta była najkorzystniejsza, 

a dodatkowo przemawiającym argu-
mentem za wyborem usług tego ar-
tysty było zapoznanie się z szeregiem 
wykonanych przez niego w prze-
szłości prac, które osobiście bardzo 
mi się spodobały, szczególnie wy-
konany w 2016 r. mural patriotycz-
ny związany z bitwą o Monte Cassino 
pt. „Kapral Wojtek”. Liczyłem na po-
dobny efekt w Nasielsku, a patrząc na 
ukończone przy ulicy Warszawskiej 
dzieła stwierdzam, że się nie zawio-
dłem. Efekty prac „kruKa” przerosły 
moje oczekiwania. Mam nadzieję, 
że większość mieszkańców podzieli 
moje odczucia.

W jaki sposób wybrane zostały gra-
fiki, które znalazły się na blokach? 
Kto zadecydował o ich ostatecznym 
wyglądzie? Kiedy rozpoczęto prace 
nad nimi i jak długo trwały? 

– Autorem projektu i grafik zasto-
sowanych na muralach jest ich 
Wykonawca. Proces tworzenia wy-
glądał w taki sposób, że przedstawi-
łem Artyście tytuły murali, związane 
z nimi daty oraz przekazałem ogól-
ne wytyczne co do zawartości wraz 
z przesłaniem zestawu inspirują-
cych fotografii. Pomysł na zawartość 
murali konsultowałem z Robertem 
Sierzputowskim i Rodrygiem Czy-
żem. Ustaliliśmy, że na muralu pt. 
„Bitwa o Nasielsk” powinna znaleźć 
się postać gen. Aleksandra Osińskie-
go, który za odbicie miasta otrzymał 
Order Virtuti Militari, a także pociąg 
pancerny, mapa działań wojennych 
wraz z nasielskim kościołem oraz od-
znaka 68 pułku piechoty, który brał 
udział w walkach o Nasielsk, a datę 
16 sierpnia na pamiątkę wyzwole-
nia Nasielska przyjął jako swoje świę-
to pułkowe. Mural „Bitwa nad Wkrą” 
miał natomiast zawierać postać do-
wódcy 5 Armii, gen Władysława 
Sikorskiego, motyw żołnierzy prze-
chodzących przez rzekę i walczących 
z okopów oraz sztandar wojskowy. 

Pomysły zostały przekazane „kruKo-
wi”, który bezpośrednio odpowiada 

za ich zebranie w całość, ułożenie 
poszczególnych elementów na pro-
ponowanym projekcie i za efekt koń-
cowy. Cały proces tworzenia trwał 
ok. 2 tygodni. Projekty murali zostały 
pozytywnie ocenione przez Minister-
stwo Obrony Narodowej jako orga-
nu przyznającego dotację.

Kiedy i przez kogo został złożo-
ny wniosek do Ministerstwa Obro-
ny Narodowej w celu pozyskania 
środków na realizację murali? 

– O wspólne złożenie wniosku 
o dotację z MON poprosiłem ko-
legów ze stowarzyszenia Nasielsk 
Baszta Team, którego jestem 
również członkiem. Prezes Sto-
warzyszenia, kolega Robert Sierz-
putowski, nawet przez chwilę się 
nie wahał i od tamtej pory działa-
my w tym temacie razem. W tym 
miejscu bardzo dziękuję kolegom 
i koleżankom z Baszty za pomoc. 
Na sukces w pozyskaniu środków 
złożyło się zaangażowanie wie-
lu osób, a prawdziwe wyzwanie, 

tj. uroczystość odsłonięcia murali 
zaplanowana na 20 września, do-
piero przed nami. Wniosek sporzą-
dziliśmy wspólnie i złożyliśmy go 
w MON 21 lipca br.

Skąd pochodzą środki na wkład 
własny, który był wymagany pod-
czas składania do MON wniosku?

– Po rozstrzygnięciu konkursu i in-
formacji o przyznaniu dofinanso-
wania dla stowarzyszenia Nasielsk 
Baszta Team na realizację zadania 
pt. „Murale patriotyczne w Nasielsku 
upamiętniające bitwę o Nasielsk 
oraz bitwę nad Wkrą” została pod-
jęta decyzja o podjęciu próby sa-
modzielnego zebrania wkładu 
własnego. O pomoc poprosiliśmy 
lokalnych przedsiębiorców oraz 
osoby prywatne związane ze śro-
dowiskiem Baszty. W tym miejscu 
bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim darczyńcom i wspierającym.

Dziękuję za rozmowę.
E.G.

Jak zrodzi ł  s ię pomysł,  aby 
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 
powstały obok siebie dwa histo-
ryczne murale, które miały uczcić 
tę wyjątkową 100. rocznicę Bitwy 
Nad Wkrą i Bitwę o Nasielsk?

– Wszystko zaczęło się kilka miesię-
cy temu, kiedy mój serdeczny kole-
ga – radny Rodryg Czyż – wyszedł 
na forum Rady Miejskiej z inicjaty-
wą upamiętnienia Bitwy o Nasielsk 
z okazji zbliżającej się 100. roczni-
cy tego wydarzenia. Bitwa ta, nawet 
w świadomości nasielszczan, była do 
tej pory mało znana, a jej znacze-
nie dla przebiegu Bitwy Warszaw-
skiej niedoceniane. Osobiście więcej 
o tej bitwie dowiedziałem się na zor-
ganizowanym w bibliotece spotka-
niu radnych i przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego z profesorem Lechem 
Wyszczelskim, historykiem, który od 
wielu lat stara się o przywrócenie Bi-
twie o Nasielsk należnego jej miejsca 
i upamiętnienia. 

Niestety nie udało nam się w ra-
mach prac Rady Miejskiej wypraco-
wać wspólnego i akceptowalnego 
przez wszystkich radnych pomysłu 
na zaakcentowanie znaczenia Bi-
twy o Nasielsk. Podczas licznych 
dyskusji i wymiany pomysłów, które 
miały w tym czasie miejsce, na Ko-
misji Infrastruktury Prezes Nasielskie-
go Budownictwa Mieszkaniowego  
zwróciła uwagę na możliwość re-
alizacji muralu jako formy upamięt-
nienia i jednoczesnego odnowienia 
elewacji na jednym z zarządzanych 
przez Spółkę budynków. Pomysł ten 
idealnie trafił w moje gusta i od tam-
tej pory podejmowałem działania na 
rzecz realizacji tego przedsięwzięcia.

Jakiego rodzaju działania zostały 
podjęte? 

– Lubię rozmawiać o konkretach, 
dlatego pierwszym krokiem przed 
ponownym podjęciem tego tematu 
było znalezienie odpowiedniej ścia-
ny oraz zestawienie koniecznych 
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ABC OGRODNICTWA

Begonia  
do domu i ogrodu
Rośliną popularną o uniwersalnym zastosowaniu i dużych walorach de-
koracyjnych jest begonia. W zależności od rodzaju dekoracji i charakteru 
aranżacji warto wykorzystać odpowiednią jej odmianę.

Najczęściej wykorzystywana w nasadzeniach jest begonia bulwiasta i be-
gonia stale kwitnąca. Te odmiany różnią się między sobą kształtem i ko-
lorem kwiatów.

Begonie kwitną na żółto, różowo, czerwono, pomarańczowo, łososiowo 
i biało. A ich kwiaty mogą być np. pełne, półpełne, pojedyncze, strzępia-
ste o pędach wzniesionych lub zwisających. 

Mogą być uprawiane jako rośliny pokojowe lub sadzone w skrzynkach 
czy w innych pojemnikach zdobiących nasze tarasy, balkony ewentual-
nie rabaty ogrodowe. 

Bardzo ładnie wyglądają posadzone w kompozycjach z innymi roślina-
mi. Najmniej wymagającą z begonii jest dorastająca do 20-30 cm wy-
sokości stale kwitnąca o niezwykle długim okresie kwitnienia. Odmiana 
ta jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Niesraszne są jej 
deszcze i wiatry, ma formę krzaczastą. Jej kwiaty są najczęściej białe, ró-
żowe lub czerwone w rozmaitych odcieniach. Niektóre mają purpurowe 
liście, co jest dodatkowym jej atutem. Długi okres kwitnienia sprawia, że 
jest ozdobą ogrodów od maja do pierwszych mrozów. Begonia ta pre-
feruje stanowisko słoneczne, ale równie dobrze czuje się w półcieniu. 
Uprawiana w cieniu ma jednak wiotkie pędy. 

Obficie kwitnącą odporną na niekorzystne warunki atmosferyczne jest, 
dorastająca do 30 cm wysokości, begonia bulwiasta tworząca pod zie-
mią bulwy. Jej kwiaty zazwyczaj pełne lub półpełne w różnych kolorach 
wnoszą piękne, żywe barwy na zacienione miejsca na tarasie, balkonie, 
czy na rabaty.

Begonia doniczkowa mieszańcowa dorastająca do 40 cm o ciekawych 
cechach, dekoracyjnych sercowo-lancetowatych liściach jest dekora-
cyjna nawet po przekwitnięciu. Wyróżnia ją zwisający pokrój. Jej kwiaty 
pełne, półpełne lub pojedyncze wyrastają z łodygi u nasady liści. Odmia-
ny te bardzo obficie kwitną i silnie się rozkrzewiają.

Uprawa begonii nie jest trudna. Większości tych rośli odpowiada sta-
nowisko półcieniste. Niektóre odmiany mogą rosnąć też na miejscach 
słonecznych. Wystarczy też zapewnić im odpowiednie nawodnienie 
i uzupełnianie składników odżywczych. Kwiaty te nie lubią zalewania, 
gdyż powoduje to gnicie ich korzeni. Preferują gleby żyzne, lekko kwa-
śne, przewiewne, próchnicze. Sadzonym w pojemnikach warto zrobić na 
dnie drenaż. Odpowiednie nawożenie można zapewnić, stosując np. pre-
paraty do begonii lub roślin kwitnących. Zaleca się też usuwanie przekwi-
tłych kwiatostanów, a wtedy odwdzięczą się nam obfitym kwitnieniem.

Begonie są roślinami uniwersalnymi, dekoracyjnymi przez cały sezon. 
W połączeniu z innymi roślinami pozwolą stworzyć magiczne, dekora-
cyjne miejsce.

Niestety nie są to rośliny mrozoodporne. Warto więc wykopać ich bulwy 
późną jesienią. Przechować je należy do wiosny w przewiewnym po-
jemniku, przysypane trocinami, torfem lub piaskiem. Posadzone w do-
nicach, w domu mogą rosnąć cały rok. Biorąc pod uwagę długi okres 
kwitnienia, piękne kwiaty i liście oraz bezproblemową uprawę, warto 
ozdabiać nimi nasze domy i ogrody.

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Żywienie szczeniąt

DO ADOPCJI

Luna czeka na dobry dom
Młoda ok. 8-miesięczna sunia – Luna, która przebywa 
obecnie pod opieką Stowarzyszenia na rzecz Zwierząt 
Nasielsk, czeka na nowych opiekunów. Najlepiej byłoby, 
gdyby trafiła do domu z ogrodem i drugim przyjaznym 
psem. 

Jeśli jesteś zainteresowany/a adopcją, prosimy o kontakt. 
Szczegóły: Aldona - 735 084 106, Anna - 570 512 956. 
(Jeśli nie odbierzemy, prosimy o sms z imieniem psa, od-
dzwonimy!) Obowiązuje procedura adopcyjna.

O r g a n i z m  s z c z e n i ę c i a 
znajduje s ię w fazie in-
t e n s y w n e g o  w z r o s t u 
i potrzebuje odpowied-
nio zbilansowanej diety 
do harmonijnego rozwo-
ju zarówno f izycznego, 
jak i  psychicznego. Na-
leż y pamiętać,  że d ie -
ta szczenięcia ma wpływ 
na jego późniejsze zdro-
wie i może uchronić go 
przed różnymi schorze-
n i a m i  w  p ó ź n i e j s z y m 
ż yc iu .  Szczenięta mają 
zwiększone zapotrzebo-
wanie na białko, energię, 
wapń i fosfor oraz tłusz-
cze. Bardzo ważne są też 
witaminy, makroelementy oraz 
nienasycone kwasy tłuszczowe. 
Ważne jest też to, czy szczeniak 
jako dorosł y pies będzie duży 
czy mał y - wiąże się to z od-
miennym zapotrzebowaniem na 
składniki odżywcze oraz długo-
ścią faz wzrostu organizmu.

Podstawowe zasady, o których 
należy pamiętać, karmiąc szcze-
nię: 

1)  jedzenie podajemy 3 -4 
razy w ciągu dnia w mał ych 
porcjach i o stałych porach; 
j e ś l i  p i e s e k  n i e  z j e  p o rc j i 
przez ok. 20-30 min, zabie-
ramy jedzenie;

2) około 7-8 miesiąca życia 
można psa przyzwyczajać do 
dwóch posiłków dziennie, 

3)  młodsz ym szczeniętom 
można początkowo nama-
czać suchą karmę w wodzie 
lub wywarze mięsnym, 

4 )  d i e tę  o p a r t ą  n a  s u c h e j 
karmie można urozmaicać 
białym serem, jogurtem na-
turalnym, gotowanym de-
likatnym mięsem, żół tkiem 
u go towa n e go  j a j k a ;  t r ze -
ba uważać z nabiałem, który 
w większych ilościach powo-
duje biegunki, 

5) jeśli sami przygotowujemy 
jedzenie dla szczenięcia, po-
winno ono składać się w 2/3 
z mięsa oraz w 1/3 ze skład-
ników rośl innych; naj lepiej 
podawać mięso drobiowe, 
c ie lęce,  wo łowe, jagnięce 
z ryżem (makaron 1-2 razy 
w tygodniu), do tego gotowa-
na marchewka; jeśli chcemy 

podać rybę, to zawsze ugotowa-
ną, 

6) i lość podawanego jedzenia 
domowego dobrze jest skonsul-
tować z weterynarzem; przy su-
chej karmie odpowiednią dawkę 
mamy podaną na opakowaniu, 

7)  podawanie preparatów wi-
taminowych zawsze konsultuj-
my z weterynarzem (zwłaszcza 
przy podawaniu suchej karmy); 

podając je sami możemy do-
prowadzić do schorzeń spowo-
dowanych nadmiarem witamin 
i minerałów, 

8) nie dajemy resztek z obiadu 
oraz wszystkich tych pokarmów, 
które zostały wymienione w po-
przednich artykułach  jako szko-
dliwe dla psów.

Źródło: Poradnik po adopcji 
schroniska na Paluchu.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do go-
dziny 7.00 rano. Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegrego-
wane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogra-
mem należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego najpóźniej w drugim dniu 
roboczym przypadającym po terminie odbioru.
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Z MOPS

SMS dla Agaty
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nasielsku – Monika Nojbert uprzejmie informuje, że 
mieszkanka naszej gminy – Agata Kosewska, dla której pro-
wadzona jest zbiórka https://www.siepomaga.pl/mampo-
ciagdopomagania została uczestnikiem programu „Sprawa 
dla reportera”.

Dla Agaty otworzono charytatywną zbiórkę SMS prowa-
dzoną przez Caritas Polska. Teraz mogą Państwo pomóc 
Agacie, wysyłając SMS o treści AGATA pod numer 72052.

Koszt jednego SMS to 2,46 zł + VAT.

Dyrektor MOPS zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich 
ludzi o wielkich sercach, aby wsparli zbiórkę poprzez wysła-
nie SMS lub wpłatę środków finansowych do skarbonki https://www.siepomaga.pl/mampociagdopomagania

To niewiele, a dla mieszkanki naszej gminy oznacza spełnienie marzeń. 

Agata zasługuje na normalne życie, które zapewnić Jej może wyłącznie bardzo kosztowna operacja rekonstrukcji 
dłoni i wydłużenia kończyny dolnej.

Prosimy o informowanie znajomych! Pomóżmy naszej Agacie spełnić marzenia!!! 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Wyniki konkursu 
fotograficznego

Z MAZOWSZA

Mazowieckie Barwy 
Wolontariatu
Do końca września br. moż-
na jeszcze zgłaszać kandyda-
tów do jubileuszowej, X edycji 
konkursu Mazowieckie Barwy 
Wolontariatu. Jego organizato-
rem jest samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego, który chce 
uhonorować osoby najbardziej 
zaangażowane w pracę chary-
tatywną. 

W tym roku w ramach specjalnej 
kategorii „wolontariat w czasie 
pandemii” będą również nagro-
dzone osoby bezinteresownie 
pomagające potrzebującym 
w czasie pandemii COVID – 19.

Kandydatów mogą zgłaszać: or-
ganizacje pozarządowe, grupy 
samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także pod-
mioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też oso-
by fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może 
wskazać od 1 do 5 kandydatur.

Laureatów konkursu wyłoni jury. Pod uwagę będą brane: zaangażowanie, 
innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez 
wolontariuszy działaniach.  Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest 
podczas uroczystej gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego”.

Kandydatów można zgłaszać w formie:

 – elektronicznej – na adres e-mail: dialog@mazovia.pl, z tematem „X 
edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgło-
szeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć 
formę skanu, np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób 
dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub 
potwierdzających działalność wolontariusza);

 – papierowej – na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, 
z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap ogólnopolskiego 
konkursu Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Najlepsi wolontariusze na 
Mazowszu zostają automatycznie finalistami tego konkursu i walczyć będą 
o tytuł Wolontariusza Roku.

(red.) za:www.mazovia.pl

O d  15  m a j a  d o  31  s i e r p n i a 
2020 r. można było przesyłać 
zdjęcia na konkurs fotograficzny 
„Poznajmy czarny szlak” wyko-
nane na trasie naszego szlaku. 

Do konkursu zostało zgłoszo-
nyc h 51 fotog raf i i .  W p onie -
d z i a ł e k ,  7  w r z e ś n i a  b r. ,  j u r y 
konkursowe powołane zarządze-
niem Burmistrza Nasielska doko-
nało wyboru trzech pierwszych 
miejsc oraz trzech wyróżnień. 

1 miejsce – Anna Łączyńska,

2 miejsce – Anna Sawicz,

3 miejsce – Andżelika Siłacz.

Wyróżnienia: Agnieszka Jankow-
ska, Magda Dylewska oraz Mar-
celi Sierzputowski.

J e d n o c z e ś n i e  o d 
2  w r z e ś n i a  d o  9 
września br. do go-
dziny 11:00 na Fa-
c e b o o ku  U r z ę d u 
można było odda-
wać głosy na zdję-
cie/zdjęcia,  które 
w e d ł u g  P a ń s t w a 
p o w i n n o  w yg ra ć 
– tzw. nagroda pu-
bliczności. Bezape-
lacyjnie wygrało zdjęcie Marcina 
Kwiatkowskiego przedstawiające 
wieżę ciśnień w Mogowie. 

Wszystkim laureatom i wyróż-
nionym serdecznie gratulujemy. 
Ceremonia wręczenia nagród 
i  w yróżn ień o db ę d zie  s ię  14 
września br. w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
o godzinie 16:00. 

Zdjęcia, które zaję ł y pierwsze 
trzy miejsca w konkursie, wzbo-
gacą kalendarz gminy na rok 
2021. Dziękujemy za udział po-
zostałym uczestnikom konkursu.  

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Mobilny Punkt Informacyjny  
o Funduszach Europejskich  
po raz drugi w Nasielsku
2 2  w r z e ś n i a  ( w t o r e k ) 
w godz. 10:00 – 13:00 
w Urzędzie Miejskim odbę-
dą się konsultacje w ramach 
Mobilnego Punktu Infor-
macyjnego. Każdy zain-
teresowany pozyskaniem 
dofinansowania na reali-
zację własnych pomysłów 
będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat funduszy unijnych na lata 
2014-2020. Podczas spotkania zostaną omówione m.in.: warunki oraz 
możliwości pozyskania dotacji. Wydarzenie odbędzie się w formie kon-
sultacji bezpośrednich (indywidualnych) i będzie dedykowane zarówno 
przedsiębiorcom, osobom prywatnym, przedstawicielom organizacji 
pozarządowych oraz wszystkim zainteresowanym tematyką funduszy 
unijnych. Podczas spotkania zostaną rozdane materiały informacyjno – 
promocyjne. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 osoby, które będą 
chciały skorzystać z porady, proszone są o wcześniejsze zapisanie się pod 
nr tel. /23/ 69 33 123.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy do skorzystania z po-
rad ekspertów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Gminy – tel. /23/ 
69 33 123, e-mail: promocja@nasielsk.pl

Wydział Administracji i Nadzoru



1318.09.–1.10.2020; Życie Nasielska nr 20 (562) PO GODZINACH

Baran 21.03-20.04
Trudno będzie Ci teraz zapanować nad 
emocjami. Długo kumulowana irytacja 
w połączeniu z ogólnym zmęczeniem 
mogą doprowadzić do nieprzyjemnej 
sytuacji w pracy. 

Byk 21.04-20.05
Jesteś z natury odporny i silny, ale Twój 
tryb życia może sprowadzić na Ciebie kło-
poty zdrowotne. Musisz o siebie zadbać. 
Poproś o pomoc i wsparcie kogoś z ro-
dziny lub przyjaciół. 

Bliźnięta 21.05-21.06
W najbliższym czasie dojdzie do bardzo 
istotnych zmian w Twoim życiu, zwłaszcza 
w sprawach domu, przeprowadzek lub re-
montów. Wreszcie znajdziesz czas na swo-
je zainteresowania.

Rak 22.06-22.07
W najbliższym czasie możesz się przeko-
nać, że nie na wszystko masz wpływ. Wie-
le spraw dzieje się poza Tobą, a decyzje 
podejmują inni, a nie Ty. Nauczy Cię to 
trochę pokory i wyrozumiałości.

Lew 23.07-23.08
Będziesz miał duże możliwość rozwoju. To 
szansa na stworzenie nowej jakości życia. 
Nie oznacza to jednak, że wszystko przyj-
dzie Ci łatwo. W domu nie psuj atmosfery 
swoim narzekaniem. 

Panna 24.08-22.09
Przed Tobą ważny życiowy egzamin. Przej-
dziesz go pomyślnie. Lepiej nie ignoruj zna-
ków, które regularnie do Ciebie docierają. 
Zabłyśniesz pomysłowością i talentami. Pil-
nuj swoich zysków.

Waga 23.09-23.10
Ostatnio podejrzliwie oceniasz nawet po-
zytywne wydarzenia w Twoim życiu. Za-
chowaj ostrożność, bo nie jest to Twój 
najlepszy czas. Postaraj się mniej wszystkim 
przejmować. Nie marnuj jedzenia.

Skorpion 24.10-22.11
Musisz odłożyć swoje plany na później. Nie 
jest to dobry czas na zaręczyny, śluby czy 
zmianę pracy. Przyjaciele wybiorą sobie 
Ciebie na powiernika, a Ty będziesz chciał 
im pomóc. 

Strzelec 23.11-21.12
Będzie Cię prześladowała myśl o straco-
nych możliwościach i błędach, których nie 
da się naprawić. Zajmij się domem, prze-
mebluj mieszkanie, zrób niewielki remont 
i nie skupiaj się tylko na sobie. 

Koziorożec 22.12-20.01
Dotrą do Ciebie ważne wiadomości, na 
które czekałeś od dawna. Poczujesz, że 
jesteś w dobrym miejscu i możesz wiele 
osiągnąć. Rób to, co uważasz za słuszne 
i nie oglądaj się na innych. 

Wodnik 21.01-19.02
Zwolnij tempo. Nie bierz na siebie za 
dużo obowiązków, zacznij się cenić i po-
każ innym, że to, co Ty robisz, też ma 
dużą wartość. Kupuj więcej owoców, pij 
soki warzywne, a na dobre Ci to wyjdzie.

Ryby 20.02-20.03
Musisz zrozumieć, że nie o wszystkie spra-
wy warto walczyć aż do utraty tchu. Zatrzy-
maj się, aby przyjrzeć się sytuacji, w której 
się znajdujesz. Może się okazać, że rzeczy, 
o które zabiegasz, dawno straciły wartość.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
18-20 września godz. 15:00 2D dubb.

23-24 września godz. 15:00 2D dubb.

O CZYM MARZĄ ZWIERZĘTA
Animacja, Przygodowy; Australia; Czas trwania 1 godz. 
30 min.
W odległym zakątku Ziemi, z dala od oczu ciekaw-
skich ludzi, leży Sanktuarium. To miejsce, gdzie zagro-
żone gatunki zwierząt znajdują schronienie, a źródłem 
szczęścia i dobrobytu jest magiczne drzewo, które 
spełnia życzenia.

16-20 września godz. 17:00 2D PL

23-24 września godz. 17:00 2D PL

PĘTLA
Sensacyjny; Polska; Czas trwania 2godz. 
Pozorny zbieg okoliczności łączy losy policjanta Da-
niela (Antoni Królikowski) oraz dwóch braci bliźnia-
ków z Ukrainy. Dzięki informacjom uzyskanym od 
Żeni i Alexa oraz ich kontaktom z lokalnym półświat-
kiem, młody stróż prawa szybko awansuje i zostaje 
oficerem Centralnego Biura Śledczego. Wkrótce pod 
płaszczykiem działań policyjnych przejmuje kontrolę 
nad znanym domem publicznym i zaczyna elimino-
wać konkurencję sutenerów na Podkarpaciu.

18-20 września godz. 19:15

23-24 września godz. 19:15

25-27 września godz. 17:00

30 września-1 października godz. 17:00

25 LAT NIEWINNOŚCI.  

SPRAWA TOMKA KOMENDY
Dramat; Polska; Czas trwania 1 godz. 45 min.
Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego normalne 
życie zostało brutalnie przerwane. Z dnia na dzień zo-
stał zatrzymany...

25-27 września godz. 15:00

30 września-4 października godz. 15:00

7-8 października godz. 15:00

TARAPATY 2
Familijny, Przygodowy; Polska; Czas trwania 1 godz. 27 min.
Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła 
kolekcji – „Plaża w Pourville” Claude’a Moneta, a o kra-
dzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci 
muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdzi-
wego złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna śledztwo, ale 
na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, 
a razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu 
przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej.

25-27 września godz. 19:00 2D dubb.

30 września-1 października godz. 19:00

NOWI MUTANCI
Horror, Sci-Fi; USA; Czas trwania 1 godz. 38 min.
Pięcioro młodych mutantów, trzymanych w sekret-
nym ośrodku wbrew ich woli, przebudza swoje zdol-
ności i walczy, by uciec od grzechów przeszłości.

2-4 października godz. 17:00 2D dubb.

7-11 października godz. 17:00 2D dubb.

14-15 października godz. 17:00 3D dubb.

MULAN
Fantasy, Przygodowy; USA; Czas trwania 1 godz. 55 min.
Kobieta o imieniu Hua Mulan przebrana za mężczyznę 
zaciąga się do cesarskiej armii, aby pomóc swojemu 
schorowanemu ojcu.

UWAGA!  UWAGA!  
Możliwe zmiany w repertuarze.Możliwe zmiany w repertuarze.      

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  
widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  

Głównego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Sanitarnego 
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-

wirusa-sars-cov-2-w-polscewirusa-sars-cov-2-w-polsce
Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust podczas seansu.Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust podczas seansu.

www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl
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DROBNE

Działki budowlane i usługowe 
w Nasielsku przy ul. Piłsudskiego – 
uzbrojone (woda, prąd, gaz). Tel. 696 
468 255.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Sprzedam działki budowlane1388m2 
/1380m2 w Studziankach 55złm2. Tel.  
604610355.

Sprzedam działkę w Nasielsku  
ul. Ogrodowa 1164 m. Tel. 504 178 711.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Sprzedam mieszkanie w bloku (II pię-
tro) w Nasielsku (osiedle Warszawska). 
Powierzchnia 60m2, po kapitalnym 
remoncie. Cena 4700zł/m2. Tel. 512 
221 616 lub 521 881 222.

Sprzedam działkę budowlaną  
ul. Topolowa Tel. 733 679 795.

Sprzedam garaż murowany na osiedlu 
Warszawska. Tel.602 426 892.

Zakład krawiecki w Nasielsku zatrudni 
brygadzistkę oraz szwaczki do przy-
uczenia. Tel. 606 656 545.

Sprzedam działkę 1100 m2 z domkiem 
w Cieksynie, wszystkie media. Tel. 519 
456 749.

Sprzedam samochód ciężarowy 
AVIA A31 turbo, 97 r., ładowność 3t. 
Łaniewski Leszek Popowo Borowe 
gmina Nasielsk. Tel. 504383151.

Sprzedam kuchenkę gazową (nową) 
dwupalnikową. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 730 163 157.

Sprzedam dom w Nas ie l sku  
ul. Wiśniowa. Wszystkie media, działka 
560 m2. Tel. 697 141 185.

Przyjmę lub kupię tanio lodówkę.  
Tel. 733 447 310.

Małżeństwo poszukuje kawalerki do 
wynajęcia. Tel. 572 237 031.

Sprzedam piec węglowy 20 KW i boj-
ler w bardzo dobrym stanie. Tel. 696 
468 254.

Do wynajęcia lokal o pow. 24m2 w ści-
słym centrum Nasielska. Wszystkie 
media + prywatny parking. Tel. 531 
881 222 lub 531 881 555.

Ogólne remonty, łazienki, płytkowanie. 
Tel. 516 315 490.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy 

dyżur rozpoczyna się o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego 
pod numerem telefonu 572 388 046

14.09.–20.09.2020 r. Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7 
Nowy Dwór Maz.

21.09.–27.09.2020 r. Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376 
Nowy Dwór Maz.

28.09.–4.10.2020 r. Apteka Centrum, ul. Warszawska 36 
Nowy Dwór Maz.

UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO  
z dnia 21 listopada 2019 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

TO MIEJSCE  

CZEKA NA 

TWOJĄ  
REKLAMĘ

tel. 23 691 23 43
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Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
Polecane książki o wychowaniu dzieci  
– propozycje dla rodziców:
Wychowanie to umiejętność, z którą nikt się nie rodzi. To sztuka, której – 
będąc rodzicami – uczymy się całe życie. Książki o wychowaniu dzieci nie 
tylko poszerzają wiedzę na temat metod wychowawczych, ale sprawiają, że 
poznajemy punkt widzenia dziecka i możemy dowiedzieć się, jakich błędów 
rodzicielskich unikać. Wychowanie to proces i zawsze przebiega w interakcji. 
Nigdy nie jest tak, że tylko rodzic oddziałuje na dziecko. Zachowanie dziecka 
ma również wpływ na nasze reakcje jako rodziców. 

Wychowanie bez kar i nagród Alfie Kohn
Książka prezentuje model rodzicielstwa bezwarunkowego, co może być za-
skakujące dla osób przyzwyczajonych do tradycyjnego modelu wychowania, 
opierającego się w dużej mierze na dyscyplinie. Autor pokazuje negatywne 
skutki wychowania polegającego na karaniu i nagradzaniu. Wychowanie dziec-
ka to budowanie relacji, której podstawą jest poczucie bezpieczeństwa i wza-
jemne zaufanie, a karanie czy groźby budzą w dziecku lęk i mogą wywołać 
jedynie krótkotrwałe posłuszeństwo. 

Dziecko z bliska Agnieszka Stein
Z książki Dziecko z bliska Agnieszki Stein dowiemy się przede wszystkim na 
czym polega rodzicielstwo bliskości. Autorka opisuje relacje rodzinne i pokazu-
je, na czym powinno polegać utrzymanie więzi w rodzinie pomiędzy poszcze-
gólnymi osobami. Autorka proponuje zasadę trzy R, czyli Relacja, Regulacja 
i Rozwój. Koncepcja polega na dbaniu o więzi między rodzicami a dziećmi, 
radzeniu sobie z różnymi sytuacjami wychowawczymi i wspieraniu rozwoju 
dziecka, również poprzez kontakt z innymi dziećmi.

Cytaty z książki Dziecko z bliska: Rodzice nie wychowują dzieci dla siebie, tylko dla świata 
i dla nich samych. Kiedy chcą być dobrymi rodzicami, starają się oprócz korzeni dawać 
dzieciom także skrzydła.

Twoje kompetentne dziecko Jesper Juul
Jesper Juul, europejski autorytet w dziedzinie wychowania dzieci, uważa, że 
dziecko wcale nie musi być idealne i grzeczne. Ważniejszy od wymuszonego 
posłuszeństwa jest kontakt z dzieckiem oparty na zaufaniu i poczuciu bezpie-
czeństwa. Autor książki podpowiada również, jak mówić do dziecka, aby nie 
tylko słyszało, ale też usłyszało i zrozumiało, to co chcemy przekazać. Z pew-
nością warto przeczytać książkę, aby dowiedzieć się, dlaczego powinniśmy 
traktować dzieci poważniej!

Kilka cytatów z książki Twoje kompetentne dziecko: 
 – Dziecko, podobnie jak człowiek dorosły, na ogół czuje się bezwartościowe, nieodpowie-
dzialne, nieporadne, głupie i nieudolne, kiedy się je nieustannie bombarduje zasadami. A gdy 
spotka się z szacunkiem, staje się znacznie bardziej skore do współpracy.
 – Kiedy dziecko – lub człowiek dorosły – nie czuje się wartościowe, staje się drażliwe, 
agresywne i sfrustrowane.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci 
do nas mówiły Faber Adele, Mazlish Elaine
W poradniku znajdziemy praktyczne wskazówki, pozwalające nam na komu-
nikowanie się z dzieckiem w taki sposób, aby nas usłyszało i rozumiało. Jednym 
z celów tej komunikacji jest zmiana zachowania dziecka. Według autorek pod-
stawą w rozmowie z dzieckiem jest wysłuchanie go i wspólne określenie pro-
blemu. Jeśli dziecko się przewróciło i wyraźnie sygnalizuje, że coś go boli, nie 
negujmy tego twierdząc, że przecież nic się nie stało. Lepiej, jeśli uwzględnimy 
odczucia dziecka i dopasujemy odpowiedni komunikat, np. widzę, że się prze-
wróciłeś i jest ci smutno. Warto dodać, że akceptacja uczuć dziecka absolutnie 
nie jest tożsama ze zgodą na agresywne zachowania. Te powinny się spotkać 
z reakcją rodzica i jasno określonym komunikatem np. Masz prawo być zły, ale 
powiedz to słowami, a nie bijąc mnie.

Cytaty z książki Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały...:
 – Kiedy dzieci dobrze się czują, dobrze się zachowują. Jak możemy im pomóc, aby czuły 
się dobrze? Zaakceptować ich uczucia!
 – Teraz rozumiem, że nieposłuszeństwo, złość, irytujący i irracjonalny opór, kłamstwa moich 
dzieci były odpowiedzią na mój krzyk, obelgi, groźby.

Pozytywna Dyscyplina Jane Nelsen
Poztywna Dyscyplina jest klasyczną metodą wychowawczą rozwijaną od 30 
lat. To skuteczna metoda oparta na wzajemnym szacunku i empatii wspierająca 
rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności u dzieci w każ-
dym wieku. Pozytywna Dyscyplina dostarcza rodzicom gotowych narzędzi 
i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem. Jest źródłem wiedzy do-
tyczącej wychowywania dzieci, ale i praktycznych przykładów, jak wspierać 
pociechy, jak z nimi współpracować, wyznaczać granice i egzekwować usta-
lenia. Ani nadmierna surowość, ani zbytnia pobłażliwość ze strony rodziców 
i nauczycieli nie sprzyjają kształtowaniu odpowiedzialnej postawy u dzieci. Ko-
rzystne warunki pojawiają się wtedy, kiedy stwarza się dzieciom możliwość do 
przyswajania wartościowych kompetencji życiowych i społecznych kształtu-
jących charakter w atmosferze uprzejmości, stanowczości oraz szacunku. Po-
zytywna Dyscyplina została stworzona, aby kształcić młodych ludzi do bycia 
odpowiedzialnymi, pełnymi szacunku i zaradności członkami społeczeństwa.

Serdecznie zachęcam Państwa do lektury!

Opracowała psycholog Anna Gródek

Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!
Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 działa specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020. 

W sierpniu uruchomiony został nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rol-
nym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami 
o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego. 

Od września infolinia umożliwia również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy 
z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy 
z rachmistrzem telefonicznym. 

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
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R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA

Beniaminek pokonany
Szósta kolejka spotkań w okręgówce ciechanowsko-ostrołęckiej znów należała 
do Żbika Nasielsk. Tym razem nasielska drużyna spotkanie rozegrała z beniamin-
kiem, czyli drużyną, która awansowała z niższej ligi i gra pierwszy sezon po takim 
awansie. To miano w tym sezonie należy do KS Wąsewo z powiatu ostrowskie-
go. Do meczu ze Żbikiem Nasielsk KS Wąsewo miało na koncie dwa zwycię-
stwa (z Iskrą Krasne i Koroną Szydłowo) oraz trzy porażki (w derbach z Ostrovią 
Ostrów Maz., z Wkrą Bieżuń oraz Soną Nowe Miasto).

Wyjazdowe spotkanie dla Żbika rozegrane było wyjątkowo w niedzielę, 6 wrze-
śnia, o godzinie 17:00 i zakończyło się czwartym z rzędu zwycięstwem naszej 
drużyny.

Pierwszego gola zdobył już w 10. minucie będący w znakomitej formie strzelec-
kiej Mateusz Bramowicz. Zwycięską przewagę nad gospodarzami w pierwszej 
połowie wzmocnił dodatkowo Mikołaj Adamski w 17. minucie meczu. Gospo-
darzom w pierwszej połowie udało się zdobyć trzy żółte kartki.

Druga połowa spotkania także rozpoczęła się celnym strzałem w wykonaniu 
Mateusza Bramowicza. Choć rywale próbowali przed własną publicznością 
odrobić straty, to Żbik na to nie pozwolił, a Mateusz Bramowicz w 63. minucie 
podwyższył prowadzenie do 4 goli. Chwilę później sędzia pokazał żółtą kartkę 
Kamilowi Stańczakowi za faul na zawodniku gospodarzy. Nasz zawodnik kilka 
minut później zrehabilitował się, zdobywając piątego w tym meczu gola.

Pod sam koniec spotkania w 85. minucie honorowego gola dla Wąsewa zdobył 
Paweł Murawski. W drugiej połowie żółte kartki zdobyło także dwóch kolejnych 
zawodników gospodarzy, a pod koniec spotkania także Krzysztof Świątek z na-
szej drużyny. 

Pierwsze wrześniowe spotkanie zakończyło się zwycięstwem Żbika Nasielsk 
5:1, który przywiózł z położonego ok. 75 km od Nasielska Wąsewa kolejne 
3 punkty. To one po 6 kolejkach zagwarantowały Żbikowi 2 miejsce w tabeli.

Michał B.

NA SPORTOWO

Latające makiety samolotów
Od 4 do 6 września br. na lotnisku w Chrcynnie odbywały się Ogólno-
polskie Zawody do Pucharu Polski Latających Makiet Samolotów – IX 
Memoriał im. Marka Szufy. Ich organizatorem była Sekcja Modelarska 
Aeroklubu Warszawskiego. Zawody odbywały się pod patronatem 
burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego.

Memoriał poświęcony pamięci znanego pilota i modelarza odbywa 
się cyklicznie od 2012 r.

Początkowo miał formę pikniku i przeznaczony był dla modeli klasy 
Gigant F3M. Od 2015 roku wydarzenie to przybrało charakter ogól-
nopolskich zawodów Pucharu Polski i odbywa się w klasach F4C, F4G 
i F4H. Jego celem jest popularyzacja sportu lotniczego, który cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród miłośników modelarstwa.

(red.) za:www.nasielsk.pl

NA SPORTOWO

Turniej tenisa stołowego
W niedzielę, 13 września br., na 
placu zabaw w Psucinie odbył się 
turniej tenisa stołowego o Puchar 
Burmistrza Nasielska.

Sportowcy rywalizowali w dwóch 
kategoriach: open oraz junior. Do 
zawodów zgłosiło się łącznie 16 
zawodników. Wśród juniorów roz-
grywano mecze każdy z każdym, 
a najlepszy okazał się Marcel Krzy-
żewski, który zwy-
ciężył we wszystkich 
spotkaniach. Drugie 
miejsce przypadło 
Kubie Adamskiemu, 
na najniższym stop-
n iu p odium up la-
sował się Przemek 
O l s z e w s k i ,  k t ó r y 
w meczu o trzecie 
m i e j s c e  p o ko n a ł 
Marcela Osińskiego. 

Starsi zawodnicy ry-
walizowali w trzech 
grupach, po czte-
ry osoby w każdej. 
Awans do ćwierćfi-
nałów uzyskiwali dwaj najlepsi plus 
dwie osoby z trzecich miejsc, które 
rozegrały między sobą dodatkowe 
mecze barażowe. 

Od początku dało się zauważyć, 
że turniej będzie miał kilku fawo-
rytów, którzy dość pewnie wy-
grywali swoje starcia. Ostatecznie 
do najlepszej ósemki awansowali: 
z Grupy A: Marcel Krzyżewski oraz 
Piotr Kiliś, z Grupy B: Kuba Adam-
ski i Marek Tokarski, zaś z Grupy 
C: Stanisław Kącki i Marcin Śmie-
tański. Po barażach dołączyli do 
nich Przemek Olszewski oraz Piotr 

Włodarski. W meczach ćwierćfi-
nałowych próby nerwów nie wy-
trzymał wygrywający wcześniej 
wszystkie mecze Kuba Adamski 
i uległ bardziej doświadczonemu 

Markowi Tokarskie-
mu 2:1 w setach. 
W  p o z o s t a ł yc h 
meczach obyło się 
b ez n ie sp od zia-
nek i w półfinałach 
z ame l dowal i  s ię 
Marcel Krzyżew-
ski, Stanisław Kącki 
oraz Marcin Śmie-
tański. W półf ina-
ł a c h  M a r c i n o w i 
Ś m i e t a ń s k i e m u 

udało się zrewanżować za porażkę 
w grupie i pokonać Stanisława Kąc-
kiego. W drugim półfinale świetnie 
grający Marcel Krzyżewski pokonał 
Marka Tokarskiego. Mecz o trzecie 
miejsce był pojedynkiem dwóch 
doświadczonych zawodników. 
Trudy całego turnieju lepiej zniósł 
Marek Tokarski, dzięki czemu osta-
tecznie udało mu się wywalczyć 
miejsce na podium. 

Na koniec finał, a w nim 
p oj edynek Marcela 
Krzyżewskiego z Mar-
c inem Śmietańsk im 
przy głośnym dopin-
gu sporej grupy kibi-
ców, jaka zebrała się, 
aby wspierać zawod-
ników. Mimo iż Marcin 
„rozkręcał się” z meczu 
na mecz, na wygra-
nie z Marcelem to nie 
wystarczyło. Wynik 2:1 
w setach pokazuje jed-
nak, że Prezes naszego 
OSP walczył naprawdę 

dzielnie. Miło nam także podkre-
ślić, iż w turnieju brała udział także 
jedna pani. Liczymy, że w każdym 
następnym będzie ich coraz więcej. 

Na koniec organizatorzy wręczyli 
najlepszym zawodnikom puchary 
i nagrody. Organizatorzy chcieli-
by podziękować Urzędowi Miej-
skiemu w Nasielsku za pomoc 
w organizacji turnieju. To dzięki 
współpracy mieszkańców Psuci-
na i Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
udało się zakupić i zamontować ze-
wnętrzny stół do tenisa stołowego 
w ramach programu „Inicjatywa 
Lokalna”. 

Piotr Kiliś, OSP Psucin


