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Dotacje 
dla spółek 
wodnych
Burmistrz Gminy Nasielsk po-
daje do publicznej wiadomości 
informację o możliwości uzy-
skania dotacji celowej na dofi-
nansowanie działań związanych 
z utrzymaniem urządzeń melio-
racji wodnych. Zasady udzielania 
spółkom wodnym dotacji celo-
wej z budżetu Gminy Nasielsk, 
trybu postępowania o udzielenie 
spółkom wodnym dotacji oraz 
sposobu ich rozliczania i kontroli 
wykorzystania zleconego zada-
nia określa uchwała Nr XI/99/11 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
29 sierpnia 2011 roku.

Wysokość dotacji celowej zapi-
sanej w budżecie Gminy Nasielsk 
na 2021 rok na pomoc dla spół-
ek wodnych wynosi 20.000 zł 
(słownie: dwadzieścia tysięcy zło-
tych 00/100).

Termin składania wniosków upły-
wa 9 lipca 2021r.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Groźne nawałniceGroźne nawałnice
Strażacy mieli we wtorek, 22 czerwca br., mnóstwo pracy. Nad naszą gminą przetoczyła się bowiem bu-
rza z silnymi opadami deszczu. Najpierw ok. godz. 18.00 OSP Nasielsk brało udział w gaszeniu pożaru 
w Cieksynie. A potem druhowie usuwali skutki nawałnicy. Do największych zniszczeń doszło w Mazewie 
Dworskim A, gdzie wichura pozrywała linie energetyczne i powaliła pięć drzew. Działania w Mazewie 
trwały cztery godziny i były kontynuowane w środę, kiedy to pracowało tam także pogotowie energe-
tyczne. 

Powalone przez burzę drzewa strażacy usuwali również w Nasielsku  
(ul. T. Kościuszki) i Paulinowie. Ponadto druhowie wypompowywali 
wodę z piwnic bloków na ulicy Płońskiej. 

We wtorkowych interwencjach udział brały: 2 zastępy OSP Nasielsk, 
OSP Nuna, OSP Cieksyn i OSP Jackowo. 

(red.)

Z POWIATU

SOS dla Modlina
We wtorek, 15 czerwca br., na terenie Ma-
zowieckiego Portu Lotniczego Warsza-
wa-Modlin odbyła się debata panelowa 
„S.O.S. dla Modlina”.  Wzięli w niej udział 
m.in.: udziałowcy spółki, samorządowcy, 
mieszkańcy powiatu, przedsiębiorcy oraz 
pracownicy portu. Zabrakło przedstawicieli 
Polskich Portów Lotniczych i Agencji Mie-
nia Wojskowego (udziałowcy lotniska). 
Rozmawiano na temat możliwości dalszego funkcjonowania i wsparcia fi-
nansowego lotniska. Podczas spotkania mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz 
samorządowcy podpisali petycję do Prezesa Rady Ministrów w obronie 
lotniska w Modlinie. Apelują w niej, by rządowi udziałowcy, czyli Pol-
skie Porty Lotnicze oraz Agencja Mienia Wojskowego wyrazili zgodę na 
podwyższenie kapitału zakładowego lub pozwolili na wejście do spółki 
inwestora prywatnego (firmy Egis), który zagwarantuje środki niezbędne  
na funkcjonowanie i dalszy rozwój lotniska. 

Petycję dotyczącą lotniska w Modlinie można poprzeć za pośrednictwem  strony: https://
www.petycjeonline.com/sos_dla_modlina 

(red.) za: nowydwormaz.pl, foto: Tygodnik Nowodworski
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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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Konsultacje społeczne
Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa jako mieszkańców Gminy 
Nasielsk z serdeczną prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach społecznych 
organizowanych przez Firmę DATABOUT Sp. z o.o.  na rzecz inwestora, tj. PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., prowadzonych w ramach zadania: Opracowanie 
dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Zwiększenie przepustowości 
na odcinku Warszawa Wschodnia-Nasielsk (Kątne/Świercze)”. (O ponownym 
przeprowadzeniu konsultacji informowaliśmy Państwa za pośrednictwem na-
szych stron 7 czerwca br.) 
Konsultacje, które będą prowadzone do 7.07.2021 r., dotyczą przebiegu no-
woprojektowanej linii kolejowej na ww. odcinku. W ramach konsultowanego 
projektu zaproponowano siedem potencjalnych (możliwych do realizacji) ko-
rytarzy przebiegu nowego torowiska. Jak Państwo widzicie na mapce, wszystkie 
zaproponowane warianty przebiegają przez teren Naszej Gminy. Z przeprowa-
dzonej analizy proponowanych tras korytarzy oznaczonych cyframi; 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 wynika, że szczególnie niekorzystnie dla Naszej Gminy wyznaczono 
korytarze w wariantach nr 1, 2, 4. W tych trzech wariantach duża część obszaru 
Naszej Gminy zostanie zamknięta pomiędzy dwoma torowiskami linii istnie-
jącej i nowoprojektowanej. Będą to swoistego rodzaju „kleszcze”, które mogą 
spowodować znaczącą ingerencję w życie społeczne i gospodarcze miesz-
kańców Gminy Nasielsk. 
Należy podkreślić, iż w ramach propozycji zawartych w omawianym doku-
mencie, wskazano jako możliwość korytarz nr 7, który to w całości spełnia 
oczekiwanie władz samorządowych Gminy Nasielsk oraz dużej części Na-
szych mieszkańców wyrażonych w ramach konsultacji prowadzonych w lu-
tym/marcu 2020 r., przez Spółkę CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY Sp.  
z o. o. Wariant nr 7 przewiduje modernizację istniejącego torowiska linii War-
szawa – Gdynia, poprzez dobudowanie dwóch nowych torów. Niestety wariant 
ten, podobnie jak wariant nr 6, zawiera adnotację, że „Nie spełnia oczekiwań 
Projektu w zakresie uzyskiwanych parametrów technicznych linii kolejowych”, 
co w konsekwencji, pomimo uzyskanego poparcia społecznego, może unie-
możliwić jego realizację w praktyce. 
Działając zatem racjonalnie, warto naszymi opiniami wyrażonymi w ramach 
konsultacji społecznych poprzeć zaproponowane warianty korytarzy nr 3 i nr 
5, które to w minimalnym stopniu przecinają obszar Naszej Gminy, jednocze-
śnie nakładając się na siebie. 
Szanowni Państwo, ponieważ korytarz nr 3, wraz z korytarzami nr 1 i nr 2, były 
przedmiotem konsultacji prowadzonych przez DATABOUT Sp. z o.o. w grud-
niu ubiegłego roku, uważam, że należy zdecydowanie opowiedzieć się za wa-
riantem (korytarzem nr 3), który to w pierwszej turze konsultacji uzyskał 16% 
poparcia społecznego. 
DATABOUT Sp. z o.o. przewidziała dla mieszkańców Gminy Nasielsk, prze-
prowadzenie Konsultacji w trybie on-line na platformie MS Teams w dniu 
14.06.2021 r, o godz. 18:00. Ponadto Spółka zaproponowała formularz an-
kiety, który należy wypełnić, i przesłać za pośrednictwem dedykowanej strony 
internetowej www.databout.pl/ konsultacjespoleczne. 
Jednocześnie wskazano, że wydrukowany, wypełniony i podpisany imiennie 
formularz ankiety można będzie przesłać również drogą tradycyjną na adres: 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa. 
Mając na względzie powyższe, jako Burmistrzowi Nasielska bardzo mi zależy, 
aby jak najwięcej mieszkańców naszej Gminy wyraziło swoją opinię w spra-
wie proponowanego przebiegu korytarzy. W celu ułatwienia Państwu wzięcia 
udziału w konsultacjach, informujemy, że wydrukowane formularze ankiet są 
dostępne dla Państwa od dnia 14 czerwca br. w siedzibie Urzędu (Punkt Obsługi 
Klienta na parterze). Należy zostawić wypełnioną osobiście ankietę w wyzna-
czonej do tego urnie.
Ankietę w wersji papierowej mogą Państwo także wypełnić w jednostkach or-
ganizacyjnych Gminy Nasielsk takich jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
SPZOZ w Nasielsku, Nasielski Ośrodek Kultury, Biblioteka w Nasielsku, ZGKiM 
w Nasielsku, a także w przedszkolach i szkołach na terenie całej gminy. W miej-
scach tych będą dostępne również stosowne urny, do których będziecie Pań-
stwo mogli wrzucić wypełnione ankiety. 
Ankiety można otrzymać także u sołtysów od 17 czerwca br. 
Wszystkie ankiety zebrane od Państwa zostaną zawiezione przez pracowników 
Urzędu bezpośrednio do siedziby podmiotu przeprowadzającego konsultacje 
w terminie do 7 lipca 2021 roku. 

Ze swej strony pragnę zapewnić, że jako Burmistrz Nasielska podejmę wszelkie 
działania, aby ostateczne rozstrzygnięcia co do przebiegu korytarzy były ko-
rzystne dla mieszkańców naszej Gminy. 

     Z poważaniem

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

NSP

Rachmistrzowie 
ruszają w teren!
Pomimo że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) 
trwa od 1 kwietnia, praca rachmistrzów terenowych była wstrzymana. Powód 
był oczywisty – pandemia. Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej zezwolono 
rachmistrzom na prowadzenie wywiadów bezpośrednich. W województwie 
mazowieckim ruszają oni w teren od 23 czerwca.

Wiele osób czeka ze spisem, bo chcą to zrobić w bezpośredniej rozmowie 
i przy wsparciu rachmistrza. Będzie to w końcu możliwe! W przypadku woje-
wództwa mazowieckiego osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku spi-
sowego, mogą spodziewać się wizyty rachmistrza począwszy od 23 czerwca. 
Nie ma absolutnie żadnych powodów do obaw – rachmistrz przychodzi, by 
służyć pomocą. 

Czy wizyta rachmistrza jest bezpieczna?
Rachmistrzowie są przygotowani do pracy w reżimie epidemicznym. Wcho-
dząc do mieszkania, będą mieć założone maski i będą zachowywać bezpieczny 
odstęp. Odpowiedzi na spisowe pytania będą wprowadzane przez rachmistrza 
do aplikacji internetowej. Nie ma więc konieczności dotykania i podpisywania 
żadnych dokumentów!

Jeśli mamy wątpliwość, czy to prawdziwy rachmistrz, można to w prosty sposób 
zweryfikować.

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?
Każdy rachmistrz posiada identyfikator i powinien on być okazany na samym 
początku rozmowy. Dane z identyfikatora możemy zweryfikować na dwa spo-
soby. Pierwszym jest internetowa aplikacja „Sprawdź tożsamość rachmistrza”, 
dostępna na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. Druga opcja we-
ryfikacji rachmistrza to infolinia spisowa pod numerem telefonu 22 279 99 99. 

Nie odmawiaj rachmistrzowi
Rachmistrzowie będą docierać do tych osób, które jeszcze się nie spisały. War-
to skorzystać z tej możliwości i wypełnić obowiązek spisowy, aby nie myśleć  
o tym podczas wakacji. 

Nie należy odmawiać rachmistrzowi. Wyjątkowo – jeśli mamy uzasadniony 
powód – możemy poprosić o przełożenie kontaktu na inny możliwie szybki 
termin. Unikanie na różne sposoby udzielenia odpowiedzi podczas rozmowy  
z rachmistrzem spisowym skutkuje przekazaniem do organów ścigania zawia-
domienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowa-
nia w sprawie o wykroczenie. 

Rachmistrz przychodzi do Ciebie, aby Ci pomóc. Dlatego warto pamiętać  
o wzajemnej życzliwości. 

Pani Ewie Mikulskiej  
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  

i Wydziału Spraw Obywatelskich  
Urzędu Miejskiego w Nasielsku 

najszczersze kondolencje  
i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska 
Andrzej Waldemar Kordulewski

wraz z pracownikami  
Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jerzy Lubieniecki

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Mobilny Punkt Informacyjny 
o Funduszach Europejskich
29 czerwca (wtorek) br. na terenie Gminy Nasielsk odbędą się bez-
płatne konsultacje z przedstawicielami Sieci Punków Informacyjnych 
Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce 
Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów In-
formacyjnych. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje  
na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europej-
skich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój  
(od 400 tys. zł do 4 mln), na temat bezpłatnych szkoleń, jak również 
możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społecz-
ności lokalne. 

Miejsce spotkania:

Urząd Miejski w Nasielsku

ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

I piętro (sala konferencyjna)

Termin spotkania:

29 czerwca 2021 r. godz. 10.00-13.00

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (przedsiębiorców, przedstawi-
cieli ngo, osoby fizyczne, przedstawicieli jednostek organizacyjnych) 
naszej gminy do skorzystania z porad ekspertów.

Na spotkanie obowiązują zapisy!

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

Wydział Administracji i Nadzoru

NASZE SPRAWY

Uzupełniające  
konsultacje kolejowe
Zgodnie z zapowiedziami, w po-
niedziałek, 14 czerwca br., dla 
mieszkańców Nasielska, Świercz 
i Pomiechówka odbyły się zdalne 
konsultacje w związku z opracowy-
waniem na potrzeby PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. dokumentacji 
pt.: „Zwiększenie przepustowości 
na odcinku Warszawa Wschodnia 
– Nasielsk (Kątne/Świercze)”. W ko-
lejnych dniach odbyły się konsulta-
cje dla innych gmin położonych na 
północ od Warszawy.

Przedstawiciele firmy Databoud, 
która przeprowadza konsultacje, 
poinformowali, że w poprzednich 
konsultacjach udział wzięło oko-
ło tysiąca osób, najwięcej stano-
wili mieszkańcy gminy Wieliszew 
(49,5%), na drugim miejscu Warsza-
wy (25%). Udział 
m i e s z k a ń c ó w 
gminy Nasielsk, 
mimo ogromne-
go nagłośnienia 
tematu, stanowił 
2,11% za gminami 
Jabłonna (13,6%), 
Nowy Dwór Maz. 
(3,7%) i Legiono-
wem (3,3%).

Konsultacje pole-
gały na zaprezen-
towaniu i krótkim 
omówieniu każ-
dego z s iedmiu 
wariantów. Trzy 
pierwsze warianty 
były prezentowa-
ne już na poprzed-
nich konsultacjach 
jesienią ubiegłego 
roku.

Korytarz pierwszy 
to szlak równole-
gły do istniejącej 
linii kolejowej od 
Warszawy Chosz-
c z ówk i  d o  L e -
g ionowa,  gd zie 
następnie prze-
chodzi w tunel pod Legionowem, 
a dalej naziemnie przez Skrzeszew, 
Wólkę Kikolską i Cegielnię Psuc-
ką. Jak podkreślali twórcy koryta-
rza, wariant ten ingeruje w tereny 
cenne przyrodnicze na obszarze 
Skrzeszewa.

Drugi wariant częściowo pokry-
wa się z wariantem pierwszym, z tą 
różnicą, że nie ma w nim tunelu, 
a omija Legionowo od wschodniej 
strony przy Centrum Szkolenia Po-
licji. 

Trzecia propozycja, która już po-
przednio została bardzo skrytyko-
wana przez mieszkańców Białołęki 
i Jabłonnej, odchodzi w kierunku 
północno-zachodnim na wyso-
kości przystanku Warszawa Płudy 
w kierunku Dąbrówki Szlachec-
kiej, wzdłuż Wisły, przez Jabłonnę, 
Krubin, Czarnowo, łącząc się z ist-
niejącą linią na wysokości Mię-
koszynka i Studzianek. Ta opcja 
ingeruje znacząco w obszary zale-

sione i koliduje z zespołem pałaco-
wo-parkowym w Jabłonnie.

Czwarty korytarz wytyczono po 
jesiennych konsultacjach. Od War-
szawy Pragi do Legionowa biegnie 
wzdłuż istniejącej linii, by przed 
Legionowem odbić w kierunku 
wschodnim i przejść w tunel pod 
Centrum Szkolenia Policji. Później 
szlak wytyczono naziemnie w kie-
runku miejscowości Kikoł y, by 
przeciąć na pół Psucin, przez ist-
niejącą linię kolejową, otoczyć Sta-
re i Nowe Pieścirogi oraz Kosewo 
od zachodniej strony i włączyć się 
do istniejącej linii w Kątnych. Ko-
rytarz piąty pokrywa się z kory-
tarzem czwartym, jednak zamiast 
przez Kikoły, wytyczono go w kie-
runku Czarnowa i dalej w kierunku 

Psucina, by przy granicy z gminą 
Pomiechówek włączyć się w istnie-
jącą linię za Brodami Warszawskimi. 
Oba warianty omijają tereny cenne 
przyrodniczo w Topolinie oraz zur-
banizowany Skrzeszew.

Korytarz szósty wytyczono do 
lasów w Janówku równolegle do 
istniejącego, by następnie popro-
wadzić go korytarzem trzecim 
przez Czarnowo do Miękoszynka. 
Wariant ten omija tereny jednostki 
wojskowej w Krubinie oraz cmen-
tarz parafialny. 

Siódma propozycja to rozbudowa 
istniejącej linii kolejowej do czte-
rech torów na odcinku od Warsza-
wy Pragi do Nasielska. Jednak jak 
podkreślają twórcy - nie spełnia 
on oczekiwań projektu w zakresie 
uzyskiwanych parametrów tech-
nicznych linii kolejowej i powoduje 
konieczność znacznych wyburzeń 
istniejącej zabudowy, utrudnia 
możliwość modyfikacji przebie-
gu linii i może powodować duże 

utrudnienia w prowadzeniu ruchu 
kolejowego na istniejącej linii.

Wśród uczestników poniedział-
kowych konsultacji byli  przed-
stawiciele samorządów - wśród 
nich radni z terenu gminy Nasielsk, 
a także osoby związane ze środo-
wiskiem aktorskim, które mają na 
trasie korytarzy swoje działki. Z ust 
uczestników padały często bar-
dzo konkretne pytania. Niektórzy 
zarzucali, że informacje na temat 
konsultacji wbrew pozorom nie 
były szeroko rozpowszechnione. 
Dotyczyły nawet istniejących na 
trasie korytarzy siedlisk czapli i orła 
bielika. 

Przedstawiciele firmy Databoud 
wyjaśnili, że są to korytarze o sze-
rokości około 40 metrów, a nie 

dokładne trasowanie. 
Dopiero po wybraniu 
najkorzystniejszego 
korytarza, będzie do-
kładne wariantowanie 
przebiegu linii kolejo-
wej.

Podkreślano też, że 
cz ynnik spo łeczny 
jest bardzo ważny, by 
nie dzielić wsi, sołectw 
i miejscowości na pół 
przy wytyczaniu trasy.

Z gminy Nasielsk głos 
zabrał radny Marcin 
Szarszewski, który za-
pytał o dokładniejszy 
plan łącznic w warian-
cie 1, 2 i 4 oraz bu-
dowę ewentualnych 
obiektów inżynieryj-
nych. W odpowiedzi 
otrzymał informacje, 
że dopiero na etapie 
analiz będzie spraw-
dzane, czy takie łącz-
nice będą potrzebne. 
W kwesti i obiektów 
inżynieryjnych powie-
dziano, że przewidy-

wane są skrzyżowania bezkolizyjne. 
Radny zapytał także o koncepcję 
w ramach korytarza nr 7, czyli do-
budowania dodatkowych torów 
oraz tego, jaki wpływ będą one 
miały na istniejące stacje. Tłuma-
czono, że wariant zakłada budowę 
torów równoległych, jednak naj-
większym problemem w tym wa-
riancie są ograniczenia prędkości, 
które w chwili obecnej na odcinku 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
- Modlin pociągi nie przekraczają 
prędkości 100 km/h. Ciężko jed-
nak określić czy dodatkowe tory 
będą budowane z prawej czy lewej 
strony. Podkreślono że nie da się 
jednak uzyskać na odcinku War-
szawa - Nasielsk 250 km/h.

Radny Michał Brodowski zauwa-
żył, że ze względu na duży opór 
społeczny we wszystkich gminach 
i brak korzyści płynący z budowy 
tych torów, które będą służyć tyl-
ko szybkiemu przemieszczaniu się 
między wielkimi aglomeracjami, 
inwestor powinien przeprowadzić 

kalkulacje, czy wariant podziem-
ny na całym odcinku nie będzie 
najtańszy. Zauważył, że odległość 
między Warszawą Choszczówką 
a Nasielskiem w linii prostej wyno-
si około 30 km, a najdłuższe tune-
le na świecie mają ponad 50 km. 
W odpowiedzi uzyskał informację, 
że taka sugestia zostanie przekaza-
na inwestorowi. Temat zainspirował 
innych uczestników, choć pojawiły 
się też pomysły budowy tuneli tyl-
ko pod określonymi odcinkami.

Radny Jan Lewandowski zapytał 
natomiast o budowę przejazdów 
i wiaduktów dla producentów rol-
nych, gdyż proponowane warianty 
przecinają pola, a dojazdy do nich 
wiążą się z dodatkowymi koszta-
mi. Zwrócił on uwagę, że każdy 
wariant będzie wzbudzał protesty 
mieszkańców. W odpowiedzi uzy-
skał informacje, że przepisy obli-
gują do zapewnienia dojazdu do 
pól ich właścicielom, jednak do-
piero szczegółowe analizy pozwo-
lą wskazać potrzeby takich przejść 
i przejazdów.

Osoby biorące udział w spotkaniu 
dociekały także, jakie będą dalsze 
kroki po przeprowadzonych kon-
sultacjach. Przedstawiciele firmy 
Databout powiedzieli, że zostanie 
przedstawiony i udostępniony ra-
port, który będzie zawierał wy-
brany i sugerowany inwestorowi 
korytarz.

Konsultacje on-line to tylko część 
ogółu konsultacji. Osoby, które 

nie mogły brać w nich udziału 14 
czerwca, do 7 lipca br. na stronie 
www.databoud.pl/konsultacjespo-
leczne mogą wypełniać ankiety 
i składać uwagi do zaproponowa-
nych wariantów.

Do sołtysów natomiast trafiły wy-
drukowane ankiety konsultacyj-
ne, w których mieszkańcy po raz 
kolejny mogą wypowiedzieć się 
w przedmiotowej sprawie, zwłaszcza 
na temat nowych wariantów koryta-
rzy. Burmistrz Nasielska w piśmie do 
sołtysów i mieszkańców zaznaczył, 
że szczególnie niekorzystnie dla 
Naszej Gminy wyznaczono koryta-
rze w wariantach nr 1, 2 i 4. W tych 
trzech wariantach duża część obsza-
ru Naszej Gminy zostanie zamknięta 
pomiędzy dwoma torowiskami linii 
istniejącej i nowo projektowanej. 
Będą to swoistego rodzaju „klesz-
cze”, które mogą spowodować zna-
czącą ingerencję w życie społeczne 
i gospodarcze mieszkańców gminy 
Nasielsk.

W piśmie pojawiła się także suge-
stia, aby poprzeć zaproponowane 
dwa warianty nr 3 i nr 5, które mi-
nimalnie przecinają obszar naszej 
gminy.

Ankiety można wypełnić drogą 
elektroniczną, odesłać na adres  
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 
02-366 Warszawa lub dostarczyć 
do placówek użyteczności publicz-
nej w Nasielsku, w których znajdują 
się urny do ankiet.

(red.)
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KRONIKA  
POLICYJNA

15.06.2021 r. policjanci ruchu dro-
gowego w Nasielsku zatrzyma-
li do kontroli kierującego toyotą 
26-latka, który w terenie zabudo-
wanym przekroczył dozwoloną 
prędkość oraz posiadał wydaną 
decyzję o zatrzymaniu prawa jaz-
dy. Został na niego nałożony man-
dat. Grozi mu też kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

17.06.2021 r. policjanci nowo-
dworskiej drogówki w Borkowie 
zatrzymali do kontroli 28-latka 
z powiatu płońskiego, który kiero-
wał motorowerem, mając w wy-
dychanym powietrzu blisko 1,5 
promila alkoholu, za co grozi mu 
kara do 2 lat więzienia. Ponadto 
okazało się, że pojazd, który pro-
wadził, był poszukiwany.

19.06.2021 r. nasielscy mundu-
rowi w Cieksynie zatrzymali do 
kontroli drogowej 45-latka z gmi-
ny Nasielsk, który kierował for-
dem, mając w organizmie ponad 
1,5 promila alkoholu oraz posiadał 
dożywotni zakaz prowadzenia po-
jazdów. Grozi mu kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

2 0 . 0 6 . 2 0 21  r .  p o l i c j a n c i 
z Nasielska zatrzymali do kontroli 
drogowej 18-letniego rowerzy-
stę z tej miejscowości. Mężczyzna 
w wydychanym powietrzu miał 
ponad 1,5 promila alkoholu. Został 
na niego nałożony mandat karny 
w kwocie 500 zł.

Z MIASTA

Z PKP

Wakacyjna zmiana 
rozkładu jazdy
Od 13 czerwca uległ zmianie rozkład jazdy pociągów i będzie obowią-
zywał do 28 sierpnia. Cały czas trwa remont stacji Warszawa Zachodnia, 
w związku z czym część pociągów Kolei Mazowieckich kończy bieg na 
stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Wola. 

Ponadto z uwagi na prace „utrzymaniowo-naprawcze” na całym od-
cinku Nasielsk - Sierpc kursować będzie zastępcza komunikacja auto-
busowa.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, na tory nie wyjedzie popularny 
pociąg „Słoneczny” z Warszawy nad Bałtyk, który cieszył się także dużą 
popularnością wśród mieszkańców Nasielska i okolic.

Z Nasielska bezpośrednio za to dojedziemy pociągami IC do Krakowa 
o godz. 6.5, 11.40, 15.17 i 21.45 oraz do Olsztyna o 6:44, 16:58, 18:56  
i 20:48. Natomiast przez Częstochowę i Katowice dojedziemy bezpo-
średnio do Polanicy-Zdrój o godzinie 9.28. 

Szczegółowy rozkład jazdy znaleźć można na stronie internetowej por-
talpasazera.pl lub telefonicznie IC - 22 391 97 57 oraz KM - 22 364 44 
44, które czynne są przez całą dobę.

Michał B.

FOTOOBSERWATOR

Zarośnięte pobocza 
Po mokrej, chłodnej wiośnie nadeszło gorące lato, sprawiając dogodne warunki do wegetacji roślin, co z łatwo-
ścią dostrzec mogą kierowcy. Wysokość traw i krzaków utrudnia życie użytkowników dróg, bowiem pobocza 
„wchłonęła” bujna zieleń, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji szczególnie przy skrzyżowaniach.

Zgodnie z prawem pasy drogowe powinny być regularnie koszone i oczyszczane przez firmy wyłonione  
w przetargach u zarządców danej kategorii dróg. Mamy prawie koniec czerwca, a jak na razie o rowy i pobocza 
zadbał tylko zarządca dróg wojewódzkich. Poza nimi warto wiedzieć, że mamy ok. 75 km dróg powiatowych 
i blisko 190 km gminnych na terenie miasta i gminy Nasielsk. Nie jest to kilka dni pracy zespołów oczyszczają-
cych. Mieszkańcy już niecierpliwie czekają na realizacje prac.

(łm)

Śmierdzi w centrum
Wszyscy, którzy przechodzą obok 
Nasielskiego Ośrodka Kultury, czy 
też korzystają ze znajdującego się 
w pobliżu przejścia dla pieszych, 
z pewnością wyczuwają pojawiają-
cy się co pewien czas bardzo nie-
przyjemny zapach. Pochodzi on ze 
studzienki ściekowej zlokalizowanej 
przy przejściu dla pieszych. 

 – Ten nieprzyjemny zapach wy-
dobywający się ze studzienki koło 
NOK jest skutkiem wieloletnie-
go korzystania z kanału deszczo-
wego do celów sanitarnych przez 
mieszkańców Nasielska. Po wy-
budowaniu kanalizacji sanitarnej 
i przepięciu odbiorców usług, za-
pach znacznie zmalał, ale nie ustał 
całkowicie – wyjaśnia Lidia Rut-

kowska dyrektor Zarządu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

Wygląda na to,  że n iebawem 
ten uciążliwy dla przechodniów 
i mieszkańców problem będzie 
rozwiązany, choć w dużej mie-
rze zależy to od zarządcy drogi. 
– Rozwiązanie problemu ustąpi 
po wybudowaniu przez Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich nowego kanału deszczowego 
i wyłączeniu z eksploatacji kanału 
używanego wcześniej jako ogól-
nospławny w ciągu ulic Kilińskiego 
i Kościuszki. Z naszych informacji 
wynika, iż dokumentacja projek-
towa jest właśnie opracowywana 
– dodaje dyrektor ZGKiM.

Michał B.

Z MIASTA

Ewakuacja szkoły
Ponad 300 osób, 
w tym uczniowie 
i pracownicy Szko-
ł y  Po d s t awowe j 
nr 1 w Nasielsku, 
w  p o n i e d z i a ł e k  
14 czerwca br., zo-
stal i  ewakuowani 
z budynku przy uli-
cy Staszica. Powo-
dem takiej decyzji 
dyrekcji był e-mail 
o podłożeniu ła-
dunku wybucho-
wego w szkole. 

 – Po przeczyta-
niu tej wiadomo-
ści zdecydowałam 
o natychmiasto-
w e j  e w a k u a c j i 
i  powiadomi ł am 
o tym odpowied-
nie służby – mówi 
Katarzyna Świder-
sk a  d yre kto r  S P 
nr 1 w Nasielsku.  
– Ewakuacja przebiegała zgodnie z procedurami. Na miejscu dość szyb-
ko pojawiły się straż pożarna i policja. Po sprawdzeniu przez nich budyn-
ku i stwierdzeniu, że jest tam bezpiecznie wróciliśmy do zajęć lekcyjnych. 
Powiadomiłam rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego 
o powodach przeprowadzenia ewakuacji  – dodaje. 

Służby przeszukały budynek, nie znajdując w nim ładunku wybuchowego. 
A następnie udały się do kolejnej placówki oświatowej, do której wpłynęło 
podobne zawiadomienie. 

Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Tego typu wiadomości o podłoże-
niu ładunku wybuchowego regularnie wpływają do szkół i przedszkoli, po-
wodując ogromne zamieszanie, a przy tym wywołując niepokój u dzieci. 
Niestety, jak dotąd nie udało się wykryć żadnego sprawcy – autora takich 
e-maili o ładunkach wybuchowych. 

(red.)
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Półkolonie  
dla dzieci i młodzieży 
W ubiegłym tygodniu podpisano umowę o realizację zadania publiczne-
go pt. „Półkolonie Żbika Nasielsk”, w ramach którego dzieci i młodzież 
w wieku 5-12 lat będą mogły uczestniczyć w sportowo zorganizowanym 
czasie wolnym na Stadionie Miejskim w Nasielsku. Dodatkowo, podczas 
spotkań z psychologiem, najmłodsi mieszkańcy Gminy Nasielsk uczyć 
się będą m.in., jak prowadzić aktywny i zdrowy tryb życia z dala od na-
łogów i stresu. Półkolonie organizowane przez Międzyzakładowy Ludo-
wy Klub Sportowy „Żbik” zaplanowano od 2.08.2021 r. do 13.08.2021 r.  
Na wsparcie realizacji ww. zadania z budżetu Gminy Nasielsk przeznaczo-
no 15 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert. 

Rodziców zainteresowanych uczestnictwem swoich dzieci w półkolo-
niach zachęcamy do kontaktu z MLKS Żbik. Wszystkim zapisanym życzy-
my przyjemnej zabawy obfitującej w niezapomniane, sportowe przygody!

Wydział Administracji i Nadzoru 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Hotele dla owadów
Kilka dni temu na nasielskich skwerach (Skwer Bohaterów Wojny 
1920, Skwer im. kpt. Antoniego Sochaczewskiego oraz Skwer 
im. Jana Pawła II) zainstalowane zostały hotele dla zagrożonych 
wyginięciem owadów zapylających: pszczół samotnic (np. miesierek, 
murarek), trzmieli (np. rudych, drzewnych), złotooków czy biedronek.

To kole j ny k rok ob ok nasad zeń drzew miododaj nych,  ma-
jący poprawić b ioróżnorodność na terenie miasta i  sprawić,  
by było ono bezpieczną przystanią dla owadów zapylających, naj-
bardziej wrażliwych na zmiany klimatyczne oraz cywilizacyjne.

Domki dla owadów wykonane zostały przez Fundację Tulipan (http://fun-
dacja-tulipan.pl/) oraz uczniów SzkołyPodstawowej nr 1 im. Konstytucji  
3 Maja w Nasielsku.

UROCZYSTOŚCI 

Upamiętnienie  
Żołnierzy Niezłomnych
23 czerwca br. przypada 71. rocz-
nica śmierci czterech Żołnierzy 
Niezłomnych Narodowego Zjed-
noczenia Wojskowego: ppor. Wła-
dysława Grudzińskiego ps. „Pilot”, 
ppor. Kazimierza Chrzanowskiego 
ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesła-
wa Wilskiego ps. „Brzoza” i „Zryw” 
oraz ppor. Hieronima Żbikowskie-
go ps. „Gwiazda” i „Twardowski”. 
Należeli oni do patrolu wcho-
dzącego w skład oddziału ppor. 
Mieczysława Dziemieszkiewicza 
ps. „Rój”. Wszyscy byli związani 
z Ziemią Nasielską; tu przebywali, 
tu walczyli, tu oddali swoje życie 
za najwyższe wartości – wolność 
i niepodległość Ojczyzny. 

Bohaterowie polegli w Popowie 
Borowym mają na stałe miejsce 
w naszych sercach i naszej pamię-
ci. Dlatego od wielu lat rocznica 
ich ostatniej walki jest upamiętnia-
na przy pomniku w Popowie Bo-
rowym w niedzielę przypadającą 
najbliżej daty ich śmierci. W tym 
roku obchody przypadły na nie-
dzielę 20 czerwca. Niestety – po-
dobnie jak w 2020 roku – sytuacja 
związana z utrzymującym się sta-

nem epidemii, związanej z chorobą 
COVID-19 nie pozwoliła na to, aby 
uroczystość organizacyjnie po-
wróciła do pierwotnej formy. 

W niedzielę, 20 czerwca, o go-
dzinie 10.45 spotkaliśmy się pod 
krzyżem w Popowie Borowym 
upamiętniającym wydarzenia 
z 1950 roku. Na uroczystość 
przybyli przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy Nasielsk, 
rodziny poległych żołnierzy, 
sołtysi i mieszkańcy pobliskich 
miejscowości. Przedstawiciele 
5 Mazowieckiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej im. Mieczysła-
wa Dziemieszkiewicza ps. „Rój” 
z Ciechanowa oraz Związku Żoł-
nierzy Narodowych Sił Zbroj-
nych wystawili pod krzyżem 
poczty sztandarowe. Po przywita-
niu obecnych i krótkim wystąpieniu 
Burmistrza Nasielska – Pana Bogda-
na Ruszkowskiego, proboszcz pa-
rafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
– ks. Waldemar Marciniak odmówił 
modlitwę za poległych. Następnie 
modlitwę żołnierzy Narodowych 
Sił Zbrojnych przeczytała przed-
stawicielka Związku Żołnierzy Na-

rodowych Sił Zbrojnych. Po tym 
nastąpiło złożenie kwiatów pod 
krzyżem. Jako pierwsi złożyli je 
obecni na uroczystości członkowie 
rodzin poległych żołnierzy NZW. 
Wiązankę w imieniu władz samorzą-
dowych oraz społeczności lokalnej 
Gminy Nasielsk złożyli: Burmistrz 
Nasielska – Pan Bogdan Ruszkow-
ski, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Nasielsku – Pan Dariusz 
Kordowski oraz proboszcz parafii 
pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki – ks. 

Waldemar Marciniak. Wartę hono-
rową przy pomniku pełnili żołnierze  

2. Mazowieckiego Pułku Saperów 
z Kazunia. 

Następnie o godz. 11.30 w koście-
le w Nunie odprawiona została 
msza św. w intencji poległych Bo-
haterów Niezłomnych, którą ce-
lebrował proboszcz parafii pw. bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie –  
ks. Waldemar Marciniak. Na wstę-

pie powitał uczestników liturgii, 
a w sposób szczególny córkę ppor. 
Władysława Grudzińskiego ps. „Pi-
lot” – Panią Helenę Śnieżko wraz 
z mężem, wnuka „Pilota” – Pana 
Arkadiusza Śnieżko wraz z żoną 
oraz siostrzenicę ppor. Mieczysła-
wa Dziemieszkiewicza ps. „Rój” – 
Panią Urszulę Dziemieszkiewicz. 
Oprawę mszy św. zapewnił Związek 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbroj-
nych, który objął patronat hono-
rowy uroczystości. Podczas mszy 

św. Burmistrz Nasielska wraz 
z przedstawicielami rodzin 
poległych i ks. proboszczem 
złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod umieszczoną w koście-
le tablicą upamiętniającą 
żołnierzy NZW poległych 
w Popowie Borowym.

Wydarzeniem towarzyszą-
cym obchodom roczni-
cowym był bieg „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych”. Podob-
nie jak w roku ubiegłym, 
odbył się on w formie wirtu-
alnej, tzn. zapisani uczestnicy 
mogli przebiec indywidual-
nie lub w grupie symbolicz-
ny dystans 1.963 metrów 

(lub więcej, jeśli ktoś chciał) w do-
wolnym miejscu, a następnie udo-

kumentować swoją aktywność 
poprzez przesłanie zdjęć. 

Gorąco wierzymy, iż w 2022 roku 
sytuacja zmieni się na lepsze i w peł-
nej formie uroczystości będziemy 
mogli oddać cześć naszym Bohate-
rom Niezłomnym. 

Cześć i Chwała Bohaterom!
Sekretarz Nasielska
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WARTO PRZECZYTAĆ

Wojenna zawierucha
Stulecie Winnych Ałbeny 
Grabowskiej to saga znana 
na całą Polskę. Stało się tak 
za sprawą kultowego seria-
lu, który w każdym stopniu 
dorównuje książce. Pierw-
szy tom nosi nazwę Ci, któ-
rzy przeżyli, drugi Ci, którzy 
walczyli , trzeci Ci, którzy 
wierzyli. 

Tom drugi tej sagi, Ci, któ-
rzy walczyl i ,  opowiada 
o wojennej zawierusze i jej 
następstwach. Akcja tego 
tomu dzieje się w latach 
1939-1968. Ania i Mania 
Winne, bliźniaczki – są już 
dorosłymi kobietami. Mania 
rodzi dwie córeczki – rów-
nież bliźniaczki: Kasię i Basię. 

Jednak przed porodem życie bardzo ją doświadczyło. Niemieccy żoł-
nierze wywlekli mieszkańców Brwinowa na plac. Ich plan był taki, aby 
za każdego zabitego Niemca, zabić kilku przypadkowych Polaków. Do 
odstrzału był Paweł Bartosiewicz, mąż Mani. Przed śmiercią uchronił go 
Antoni Winny, dziadek kobiety, który stanął na jego miejscu i obronił 
chłopaka przed kulą swoim ciałem. Oddał za niego życie. Paweł, będąc 
w szoku, odszedł od rodzącej żony i nie wrócił.

Ania wychowuje żydówkę Ewę jak swoją córkę. Jej mąż, Kazimierz, gi-
nie od kuli. Ania po jakimś czasie zwiąże się z Michałem, właścicielem 
kawiarni Stokrotka, w której pracowała. Mężczyzna stracił żonę i córkę 
podczas wojny. Ania i Michał będą mieli syna, jednak ich życie nie jest 
usłane różami. Czy uda im się siebie odnaleźć po wojnie? Czysty przy-
padek odegra tu znaczącą rolę.

Rodzina Winnych mocno doświadcza oblicza wojny. Głód, terror, gwał-
ty, mordy, groźba wywozu do obozu koncentracyjnego – taka jest 
codzienność na polskich ziemiach. Jednak wojna trwa nie tylko w ro-
dzimym kraju, dlatego też inni Winni walczą na froncie europejskim. 
Jednak pomimo wojennej zawieruchy, życie toczy się dalej. Rodzą się 
kolejne dzieci, nawiązują się przyjaźnie i miłości, a także spora nienawiść 
do wroga. Każdy liczy na to, iż po zakończeniu II wojny światowej ich 
życie się odrodzi i nabierze spokoju, wolności i świeżości. Gdy nadcho-
dzi upragniony koniec wojny, życie mieszkańców Brwinowa – naszych 
bohaterów – wcale nie jawi się pozytywnym spojrzeniem w przyszłość, 
ponieważ upragniona wolność niewiele ma wspólnego z ich oczekiwa-
niami. Inwigilacja i represje ze strony komunistycznej władzy to rzecz 
normalna powojennych lat. Czy rodzina Winnych odnajdzie się w no-
wych czasach?

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie DKK
W piątek, 11 czerwca br., odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla do-
rosłych. Uczestniczyło w nim  8 osób, a omawialiśmy książkę Marca Elsberga pt. Chciwość. 
Jeszcze przed spotkaniem spotkałyśmy się z różnym jej odbiorem wśród klubowiczów. 
Chciwość jest bowiem  książką na pograniczu kryminału, sensacji i thrillera, a nie każdy lubi 
tego typu literaturę. Okazało się jednak, że większość odnalazła w tej lekturze jakiś cieka-
wy przekaz.

Akcja powieści umiejscowiona została w dobie kryzysu, do którego doprowadził kapita-
lizm. Sama fabuła jest fascynująca, a poszczególne wątki są bardzo spójne, przez co książ-
kę czyta się szybko. Jedynym jej mankamentem, zdaniem niektórych klubowiczów, były 
wywody ekonomiczne oraz tabelki i wyliczenia matematyczne. Choć pomagały one zro-
zumieć lepiej trudne zagadnienia dotyczące globalizacji. 

W powieści pojawiają się zaskakujące historie, przypominające swoją budową przypowie-
ści. Nie chodzi w nich o współpracę, lecz o kombinacje. W fabule powieści odnajdujemy 
dwie skrajności. Małą grupkę ludzi uprzywilejowanych, którzy wzbogacają się i czerpią ko-
rzyści nawet z kryzysu oraz grupę biednych, którzy w dobie owego kryzysu wychodzą 
na ulice i protestują. 

Tak jak zauważyła pani Jadwiga Szymańska, książka jest godna polecenia młodzieży, ale 
również wszystkim tym, którzy chcą poznać ekonomię oraz mechanizmy rządzące ryn-
kami finansowymi. Ukazane są tu dysproporcje pomiędzy wspomnianym wcześniej luk-
susem bogaczy, mających pływ na ludzkość a klasą najuboższą.

Dobrym podsumowaniem lektury jest przysłowie: Kto kocha się w pieniądzach, pienią-
dzem się nie nasyci. Jest ona jak najbardziej aktualna do obecnych czasów. W zasadzie 
większość z nas goni za pieniądzem i mało kto myśli o drugim człowieku i bezinteresow-
nej pomocy. Książka daje do myślenia, ile niektórzy ludzie są w stanie zrobić dla pieniędzy 
i władzy.

Na kolejne spotkanie DKK zapraszamy 2 lipca (piątek) godz. 15.00. Omawiać będziemy 
książkę Ałbeny Grabowskiej pt. Lady M.

(b.)

Z BIBLIOTEKI

Anna Kasiuk o swoich książkach

ROZ(G)RYWKA

Zamki Toskanii 
Zbliżają się wakacje, a to najlepszy czas na podróże. „Zamki Toskanii” pozwalają nie tylko odkrywać piękno tego 
włoskiego regionu, ale i wcielić się w posiadacza ziemskiego może nie w rzeczywistości, ale chociaż podczas 
zabawy z przyjaciółmi. Ta strategiczna gra, stworzona przez jednego z najlepszych autorów strategicznych plan-
szówek, Stefana Felda,  zaprasza do zabawy od 2 do 4 osób powyżej dziesiątego roku życia. Mechanika „Zam-
ków Toskanii” przypomina bardzo popularne „Zamki Burgundii”, ale jest o wiele mniej skomplikowana i zawiera 
więcej interakcji, a tempo rozgrywki jest szybsze. Uczestnicy przenoszą się do epoki renesansu, gdzie wcielają 
się w toskańskich arystokratów dbających o rozwój i pomnażanie majątku. Aby osiągnąć cel, zajmują się rolnic-
twem, handlem czy rozbudową posiadłości lub wydobyciem marmuru. Środkiem do pomnażania bogactwa jest 
zdobywanie i zagrywanie kart dających różne korzyści i oczywiście punkty. Rozgrywka sama w sobie składa się 
z trzech faz, a każda faza z serii rund. Podczas każdej tury gracze mogą wykonać jedną z trzech akcji: dobrać trzy 
karty włości, bez których rozbudowanie posiadłości  o klasztory, wioski i miasta nie jest możliwe; wziąć jeden 
żeton włości i umieścić go w sowim magazynie; położyć jeden żeton włości w swoim majątku, rozbudowując 
go w ten sposób. Planszetka na żetony ma ograniczoną liczbę miejsc, dlatego należy je dobierać i umieszczać  
w sposób przemyślany. Włości same w sobie dają graczom bonusy. Spośród ośmiu ich rodzajów jedne pozwa-
lają zwiększyć liczbę pól do przechowywania żetonów, inne dobrać karty, zdobywać punkty, ale również dają 
możliwość inspekcji wozu ciągniętego przez osła, gdzie, oprócz cennych towarów, gracze odnajdą punkty zwy-
cięstwa. Do punktacji służy oddzielna plansza z kołatką w kształcie lwa, zawierającą dwa tory – zielony i pomarań-
czowy. Po torze zielonym gracze poruszają się za każdym razem, gdy zdobędą punkty, a po pomarańczowym,  
00gdy skończy się pierwszy z trzech stosów żetonów na planszetkach graczy. Wówczas uczestnicy otrzymują 
liczbę punktów zgodną z ich wynikiem na zielonym torze. Następnie kontynuują zdobywanie punktów na polach 
zielonych, potrajając e ten sposób ich liczbę zdobytą na początku rozgrywki. Wygrywa oczywiście najbogatszy 
posiadacz ziemski, czyli gracz, który zdobędzie najwięcej punktów. „Zamki Toskanii” są doskonałą propozycją 
dla osób zaczynających swoją przygodę z grami strategicznymi. Jest to nowość na polskim rynku, wydana przez 
Rebel w czerwcu 2021 roku, obecnie dostępna w przedsprzedaży w promocyjnej cenie. 

OI

W piątek, 18 czerwca br., w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku, członkowie Dysku-
syjnego Klubu Książki działające-
go przy tej placówce wzięli udział 
w spotkaniu z pisarką, Anną Kasiuk. 

Autorka poczytnych książek prze-
znaczonych przede wszystkim dla 
dorosłych czytelników jest miesz-
kanką powiatu nowodworskiego. 
Jak dotąd napisała dziewiętnaście 
powieści o tematyce obyczajowej, 
w których porusza często kontro-
wersyjne zagadnienia.

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że 
jako mama trójki dzieci, musi odpo-
wiednio organizować sobie czas, by 
pracować w domu. Dla spełnienia 
swojego marzenia o byciu pełno-
etatową pisarką rzuciła bowiem ka-
rierę w korporacji. Jej mąż nie tylko 
docenia twórczość żony, ale także 
wspiera jej działania, podsuwając 
kolejne historie do opisania w po-
wieściach.

Pani Anna opowiedziała uczestni-
kom spotkania, dlaczego pisanie 
jest dla niej intymną relacją z czytel-
nikiem, a także czemu mężczyźni 
sięgają po literaturę kobiecą. Mó-
wiła o swoim warsztacie pisarskim, 
wnikliwej obserwacji otaczającej ją 
rzeczywistości oraz inspirujących 
rozmowach z ludźmi, których spo-

tyka na swojej drodze. Wskazała na 
swoją fascynację Mazurami, które 
pojawiają się w kilku jej utworach. 

Przedstawiła też swoją dotychczaso-
wą twórczość, w skrócie omawiając 
najważniejsze dla niej utwory. 

Jej pierwsza powieść Nie zabijaj 
(obecnie występująca pt. Za za-
krętem) jest nie tylko klasycznym 
thrillerem, ale również powieścią 
psychologiczną z wątkiem sensa-
cyjnym. Jednak najbliższą jej sercu 
książką jest Namiętność pachną-
ca terpentyną. To powieść o roz-
terkach dojrzałej kobiety, matki 
i wdowy, która nagle staje przed 
koniecznością rozpoczęcia no-
wego rozdziału w swoim życiu. Jej 

najnowsza książka pt. Następna bę-
dziesz ty to dla odmiany mroczny 
erotyk, w którym tajemnice z prze-
szłości i niespodziewane zwroty ak-
cji zaskoczą czytelników.

W swobodnej, bardzo sympatycz-
nej atmosferze pisarka opowiedziała 
o sobie, swojej pracy i odpowiadała 
na liczne pytania czytelniczek. 

Na zakończenie spotkania istniała 
możliwość zakupu książek, otrzy-
mania autografu i krótkiej rozmowy 
z panią Anną.

W naszej bibliotece znajdują się na-
stępujące utwory autorstwa Anny 
Kasiuk: Lewy brzeg, Mroki łowisk, 
Jagoda, Za zakrętem, Andromeda, 
Namiętność pachnąca terpentyną, 
Kwiaciarka, Wianek z pawich piór, 
Lukrecja słodkie pożądanie, Cie-
bie szukam, Obok Ciebie, W two-
im cieniu, Poza ringiem, Następna 
będziesz ty oraz zbiory opowiadań 
wydanych w antologiach Szczęście 
na czterech łapkach, Zakochane 
trójmiasto. Zapraszamy do lektury.

Spotkanie sfinansowane zostało ze 
środków pozyskanych przez biblio-
tekę w ramach działalności DKK 
z Instytutu Książki.

(bi)
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Z NOK

WAKACJE W KINIE
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych kinomanów na spe-
cjalne seanse wakacyjne. W tym roku młodzi widzowie będą mogli obej-
rzeć bajki Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

Wielka Podróż Bolka i Lolka to pierwszy pełnometrażowy polski film 
animowany. Powstał w roku 1977. Film opowiada o wyprawie znanych 
bohaterów Bolka i Lolka, którzy zostali ochotnikami do powtórzenia wy-
czynu milionera Phileasa Fogga, znanego z okrążenia Ziemi w 80 dni. 
Zgodnie z ostatnią wolą Fogga, osoba, która powtórzy jego wyczyn, od-
bierze nagrodę w wysokości 20 000 funtów w złocie. Śladem chłopców 
natychmiast rusza Jeremiasz Pitsbury, lojalny sługa lorda Fogga, potom-
ka Phileasa Fogga. Ma on za zadanie uniemożliwić chłopcom okrążenie 
Ziemi w 80 dni. Lord bowiem pragnie, by owe 20 000 funtów nagrody 
przypadły jemu, jako spadkobiercy, a nie chłopcom. Jednak w trakcie 
podróży Jeremiasz zaprzyjaźnia się z Bolkiem i Lolkiem, a ich podróż 
kończy się sukcesem.

Przygody Błękitnego Rycerzyka to film wzorowany na opowieściach 
i balladach rycerskich. Jego akcja toczy się w świecie owadów. Jeden 
z nich, Błękitny Rycerzyk, wędrując po świecie, walczy z wrogami i ra-
tuje z opresji księżniczki... Film powstał w roku 1983, a jego reżyserem 
był Lechosław Marszałek – twórca postaci Reksia.

Bilety w cenie 10 zł są już do nabycia w kasie kina Niwa. 

Z NOK

Słowa i dźwięki – kontrabas w roli głównej
W niecodziennym, interdyscy-
plinarnym spotkaniu muzyczno 
– poetyckim pt. Kamienna mu-
zyka mieli okazję uczestniczyć 
uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Nasielsku. Odbyło się ono  
11 czerwca br. w Nasielskim Ośrod-
ku Kultury, a przed publicznością 
wystąpił muzyk i kompozytor Ma-
teusz Woźniak. W przygotowanym 
przez siebie programie przedstawił 
osiem wybranych wierszy Tymote-
usza Karpowicza (m.in. Życie, Mi-
łość, Drzewo) w interpretacji m.in. 
Michała Justy, do których wykony-
wał utwory muzyczne – impresje 
z elementami improwizacji na kon-
trabasie i gitarze basowej. 

Utwory Karpowicza należą do po-
ezji lingwistycznej, którą cechują 
eksperymenty językowe, stosowa-
nie metafor, gradacji, ironii, wyko-
rzystywanie wieloznaczności słów 
i budowania nowych struktur zna-
czeniowych. Poszukiwanie nowych 
środków wyrazu cechuje, nie tylko 
poezję Karpowicza, ale także inspi-
rowaną nią twórczość muzyczną 
Woźniaka, która odwołuje się do 
różnych gatunków muzycznych.

Okazją do stworzenia pro-
jektu była 100 rocznica 
urodzin poety, zaś jego 
skondensowana forma, 
łącząca występ artysty na 
żywo z przygotowany-
mi wcześniej nagraniami 
wynikała m.in. z obowią-
zujących obostrzeń zwią-
zanych z pandemią. 

Słowa wierszy rozbrzmie-
wał y na tle muzyki, zaś 
ciekawym uzupełnieniem 
programu były kompozy-
cje plastyczne pojawiające 
się na ekranie kinowym 
przygotowane przez Kin-
gę Szczypek. 

Autor projektu – Mateusz 
Woźniak to kontrabasiata, basista 
i kompozytor, który współpracu-
je z wieloma orkiestrami symfo-
nicznymi, zespołami kameralnymi, 
a także z artystami jazzowymi, pre-
zentując bardzo szeroki repertuar 
(od baroku po muzykę współcze-
sną).

Natomiast Tymoteusz Karpowicz 
(1921 – 2005) to poeta uznawa-

ny za ostatniego przedstawiciela 
awangardy poetyckiej XX w. zwią-
zany przez wiele lat z Uniwersyte-
tem we Wrocławiu, zaś od końca lat 
70 tych XX aż do śmierci mieszka-
jący i pracujący w USA. W ostatnich 
latach jego twórczość, choć trudna, 
elitarna i wieloznaczna zyskuje co-
raz większe uznanie krytyków lite-
rackich i czytelników. 

(i.)

Z NOK

Osiecka na sercowe kłopoty
A miał być cud to spektakl poetyc-
ko – muzyczny przygotowany przez 
Teatr Mazowiecki, który nasielska pu-
bliczność miała okazję zobaczyć we 
wtorek, 15 czerwca br. w NOK. 

Wystąpili w nim znani polscy aktorzy: 
Halina Rowicka i Jacek Kawalec, a na 
fortepianie akompaniował im i w rolę 
sąsiada Onufrego wcielił się - Mikołaj 
Hertel.

Bohaterami sztuki są małżonkowie 
będący już w dojrzałym wieku: Anna 
i Franciszek, którzy wspominają i ko-
mentują swoje dotychczasowe życie, 
wybory zawodowe, pasje, uczucia  
i stracone szanse. Anna jest w Szwecji, a Franciszek w Sochaczewie – ich dialogi, w konwencji listów, są zabawne, 
ale pełne ironii i złośliwości. Oboje znają siebie i swoje słabości doskonale, więc irytują się nawzajem nieustannie, 
a jednocześnie darzą się uczuciem i tęsknią za sobą. Wymiana słownych ciosów okraszona jest znanymi piosen-
kami Agnieszki Osieckiej, która wspaniale pisała w nich o wzlotach i upadkach miłości. 

Autorką scenariusza jest występująca w jednej z głównych ról Halina Rowicka, zaś wyreżyserował go Jan Szur-
miej. Przestawienie, pierwsze, po długiej ze względu na pandemię przerwie, spodobało się widzom, którzy mieli 
okazję razem z aktorami nucić znane przeboje muzyczne.

(i.)
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NA SPORTOWO

Turniej szachowy
W niedzielę, 20 czerwca br., w świe-
tlicy wiejskiej w Konarach odbył się 
pierwszy Turniej Szachowy „Czas na 
kategorię”. Jego organizatorem był 
Klub Szachowy Skoczek Pieścirogi.

Wybór miejsca, w którym przepro-
wadzono szachowe zmagania, był 
bardzo przemyślany.

Sala w Konarach jest klimatyzowana, 
co w tak upalny dzień zapewniało 
komfortowe warunki uczestnikom 
turnieju. Ponadto wokół świetlicy 
znajduje się bardzo dobrze wypo-
sażony teren. Jest tam plac zabaw, 
boisko, wspinaczki, tyrolka, piłkarzy-
ki, dzięki czemu, w oczekiwaniu na 
kolejne rozgrywki, zawodnicy mogli 
aktywnie spędzić czas. 

W turnieju uczestniczyło 36 mło-
dych szachistów, głównie z tere-
nu gminy Nasielsk: 32 chłopców 
i 4 dziewczęta. Wśród uczest-
ników byli również mieszkańcy 
m.in. Legionowa oraz Bydgoszczy. 
Najmłodsi zawodnicy mieli 5 lat, naj-
starsi 15 lat. Średnia wieku to 10 lat. 

 – W Klubie Szachowym Skoczek 
mamy 40 członków. Nasz Klub 
funkcjonuje od września 2020 
roku. Turniej to uhonorowanie 
całorocznej nauki gry w szachy 
naszych zawodników. Cały rok 
szkolny uczyli się, by teraz, w tym 
turnieju sprawdzić swoje umiejęt-
ności i mieć możliwość zdobycia 
kategorii szachowej – mówi Marcin 
Szarszewski, organizator turnieju. – 
Treningi Skoczka odbywały się raz 
w tygodniu, również podczas naj-
większych obostrzeń. Wtedy zajęcia 
prowadzone były w formie online. 
Nie było to rewelacyjne rozwią-
zanie, ponieważ najlepiej jest grać 
w szachy na żywo w bezpośred-
nim kontakcie z planszą, pionkami 
i współzawodnikami. Jednak było 
to jedyne rozwiązanie, by zajęcia 
w ogóle mogły się odbyć – konty-
nuuje. 

Turniej składał się z 5 rund, a za-
wodnicy mogl i  zdobyć V lub  
IV kategorię. Podczas turnieju  
15 zawodników uzyskało normę na 
V kategorię (w tym 11 przedstawicieli 
Skoczka), natomiast zwycięzca uzy-
skał awans z V na IV kategorię. Co 
dowodzi, że systematyczne trenin-
gi, nawet podczas pandemii, przy-
niosły efekty.

 – Zdobycie V kategorii to potwier-
dzenie, że zawodnik umie grać 
w szachy – podkreśla pan Marcin. – 
Są cztery okręgowe kategorie i jest 
ustalony odgórnie stały ranking 
punktowy, który należy uzyskać, 
aby zdobyć każdą kolejną z nich. 
Kategoria to sposób na określenie 
mocy zawodnika, zawodnikom 
bez kategorii przypisuje się 1000 
punktów rankingowych. Tych  
z  V-ką liczy się jako 1200 punk-
tów, IV kategoria to 1400 punktów 
rankingowych itd. Wyniki meczów 
są wpisywane do programu Chess 
Manager i w nim są przeliczane. 
W zależności od tego, z kim gra za-
wodnik i jaki uzyskał wynik, ma do-
dawaną lub odejmowaną określoną 

liczbę punktów. Jeżeli 
zdobędzie minimalną 
liczbę punktów wyma-
ganą dla kategorii, to ją 
zdobywa.

 – wyjaśnia pan Szar-
szewsk i  i  dodaje:  – 
Oś miu zawodników 
z Klubu Szachowego 
Skoczek tydzień wcze-
ś n i ej  ucze stn iczył o 
w turnieju szachowym 
w Pi aseczn ie,  pod-
czas którego trzech 
zawodników zdobyło  
V kategorię.

Sędzią w turnieju był 
Maciej Kowalec, trener 
i sędzia szachowy, aktu-
alny akademicki Mistrz Polski w dru-
żynie. Posiada tytuł Kandydata na 
mistrza krajowego. 

 – Gram w szachy od 15 lat, od 8 
lat jestem trenerem. W szachy za-
cząłem grać, ponieważ miałem 
częste kontuzje związane z treno-
waniem koszykówki. Często mia-
łem założony gips i byłem po prostu 
„uziemiony” w domu. Obecnie 
prowadzę firmę szachową w War-
szawie, trenuję dzieci i młodzież. 
Jestem trenerem na zajęciach 
w klubach szachowych w Warsza-
wie, w Nasielsku i w Skoczku w Pie-
ścirogach – opowiada o sobie pan 
Maciej.

Dla uczestników turniej szacho-
wy był połączeniem rywalizacji 
i przygody. Niektórzy podeszli do 
występu ze spokojem, inni byli zde-
terminowani lub stremowani. Z całą 
pewnością uczestnictwo w każdym 
kolejnym turnieju daje zawodnikom 
pewność siebie, poznanie zasad 
funkcjonowania turniejów i nawią-
zywanie znajomości z zawodnikami 
z innych klubów i miejscowości. 

 – Gram w szachy od pół roku – 
mówi jeden z uczestników, 11-letni 
Szymon Zawadzki. – Pierwsze sza-
chy dostałem w prezencie od Mi-
kołaja. Mój tata umie grać w szachy 
i dlatego zainteresowałem się tą grą. 
Bardzo to lubię. To jest mój pierwszy 
turniej i będę walczył o V kategorię 
– dodaje chłopiec.

Szymon jest uczniem Szkoły Pod-
stawowej w Nasielsku i członkiem 
Klubu Szachowego Skoczek Pie-
ścirogi, a jego mama, Wioletta Za-
wadzka jest bardzo zadowolona 
z pasji syna. – To wspaniale, że ist-
nieje taki klub szachowy w naszych 
okolicach. Bardzo się cieszymy, że 
w klubie są dzieci z różnych szkół, 
nie tylko z Pieścirogów. Podziwia-
my Pana Marcina za to, że stwo-
rzył ten Klub, że poświęcił swój czas 
i energię na to, by stworzyć wa-
runki do edukacji szachowej dzieci 
i młodzieży. Bardzo jesteśmy zado-
woleni, że synowi podoba się gra 
w szachy, że bardzo się w to wcią-
gnął – mówi pani Wioletta.

W zajęciach Klubu uczestniczą też 
trzej synowie Tomasza Lisika, 7-let-
ni bliźniacy i 5-latek.

 – Karol, Filip i Michał grają w sza-
chy od września ubiegłego roku, 
więc od samego początku założe-
nia Klubu Szachowego „Skoczek”. 
Najmłodszy syn, mimo wieku, 
radzi sobie doskonale. Chłopcy 
grają w szachy również w domu. 
Dlatego, że dzieci w grze w sza-
chy ogrywają naszego najstarsze-
go, 24-letniego, syna, on również 
zaczął interesować się szachami 
– mówi pan Tomasz. – To jest już 
nasz kolejny turniej. Tydzień temu 
byliśmy w Piasecznie, wcześniej na 
Bielanach  – dodaje.

Przebieg niedzielnego turnieju sza-
chowego sędzia Maciej Kowalec 
relacjonuje następująco:

 – Panuje tu wspaniała atmosfe-
ra. Mimo że pogoda nie sprzy-
ja myśleniu, jest bardzo gorąco, 
to uczestnicy są skoncentrowa-
ni, każdy ruch jest przemyślany. 
Na sali panuje cisza. Między roz-
grywkami uczestnicy i ich rodzice 
spędzają czas na zewnątrz, gdzie 
dookoła są super atrakcje. Dzię-
ki temu nie przeszkadzają i nie 
rozpraszają innych zawodników. 
Między najmłodszym a najstar-
szym zawodnikiem jest duża róż-
nica wieku, lecz grają jak równy 
z równym. Czasami jest tak, że ten 
młodszy uczestnik ogrywa tego 
starszego. Dla niektórych ten tur-
niej jest pierwszym i ostatnim, a dla 
innych może być to przygoda na 
całe życie. Jak będzie, pokaże los 
– stwierdza.

Szachowe zmagania zostały zakoń-
czone losowaniem nagród i wspól-
nym świętowaniem przy ognisku. 
Nagrody sponsorował Robert Siwy 
– trener języka angielskiego. Do-
datkowo każdy uczestnik turnieju 
otrzymał piękny i słodki piernikowy 
upominek przygotowany przez pa-
nią Agatę z firmy „Pierniki z duszą”. 

Wyniki turnieju szachowego „Czas 
na Kategorie”:

I miejsce Krzysztof Górski, 

II miejsce Mikołaj Bieżuński,

III miejsce Mieszko Roszak.

Następny turniej jest zaplanowany 
na wrzesień. Będzie on powiąza-
ny z odsłonięciem muralu, który 
powstanie na ścianie Szkoły Pod-
stawowej w Starych Pieścirogach. 

Mural będzie przedstawiał księcia 
Józefa  Poniatowskiego, patrona 
tej placówki. Klub Szachowy „Sko-
czek” we współpracy z nauczy-
cielami, szczególnie Ewą Tylińską, 
przygotował ofertę i uzyskał dofi-
nansowanie na realizację projektu 
z Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Obecnie trwają prace związane 
z aktualizacją oferty. Mural ma zo-
stać wykonany pod koniec sierpnia. 

Po podpisaniu umowy zostanie za-
łożona zrzutka na portalu interne-
towym, tak aby zdobyć wymagany 
w projekcie wkład własny, potrzeb-
ny na realizację działań.  

Gratulujemy zwycięzcom turnie-
ju „Czas na Kategorie” i trzymamy 
kciuki za kolejne działania organi-
zatorów!

Aleksandra Ziółek

NA SPORTOWO

Piłkarska integracja 
Wkry Cieksyn
Przy okazji meczu, 
k tó r y  o d był  s i ę  
13 czerwca w ra-
mach 22. kolejki 
z Gladiatorem Sło-
szewo na boisku 
sportowym Wkry 
Cieksyn odbyła się 
integracja zawodni-
ków Wkry z kibica-
mi i mieszkańcami Cieksyna i okolic.

Pomysł na taką imprezę pojawił się już dawno, tym bardziej, że miesz-
kańcy zdecydowali o przeznaczeniu tegorocznego funduszu sołeckiego 
na rozwój drużyny Wkry Cieksyn. 

 – Warunki pogodowe i sytuacja epidemiczna pozwoliła nam w końcu 
spotkać się, na tak zwanym luzie. Inicjatywa pikniku wyszła zarówno od 
mieszkańców i kibiców – mówi Daniel Śmigasiewicz prezes klubu Wkra 
Cieksyn.

 – Był grill, zimne napoje oraz kawa i herbata, a przy tym rozmowy  
na temat dalszego rozwoju klubu Wkra Cieksyn oraz wspólnego Miejsca 
Integracji Społecznej – kontynuuje prezes Wkry.

Atrakcją tego dnia była także loteria fantowa, w której można było wy-
grać gadżety klubowe oraz koszulki z napisem „Kocham Cieksyn” prze-
kazane przez Stowarzyszenie „Skafander”, a także voucher na zestaw 
obiadowy z grilla przygotowany przez przesympatyczne panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich „Wiejskie Sprawy Kobiet”.

W trakcie zorganizowanej integracji można było także wesprzeć klub  
na zakup sprzętu do pielęgnacji boiska.

W organizację pikniku zaangażowana była OSP Cieksyn (pomoc w zaple-
czu gastronomicznym), Koło Gospodyń Wiejskich – „Wiejskie Sprawy 
Kobiet” (gastronomia), Stowarzyszenie „Skafander” (zaplecze namioto-
wo-parasolkowe), a zabezpieczenie medyczne dbał ratownik medyczny 
i radny Janusz Gers.

Choć tego dnia drużyna Wkry Cieksyn przegrała 0:2, prezes Wkry Ciek-
syn nie krył zadowolenia z pikniku integracyjnego. – Z taką ekipą można 
wiele. Pomysłów mamy sporo, więc wszystko przed nami – podsumo-
wywał Daniel Śmigasiewicz.

Michał B.
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ZE SZKÓŁ

Mega Misja  
w Budach Siennickich
Przez cały rok szkolny klasa II ze Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Co-
ubertina w Budach Siennickich realizowała projekt Mega Misja. Program 
nowoczesnej edukacji opracowany przez Fundację Orange, który podnosi 
kompetencje cyfrowe uczniów oraz pomaga odkryć dobre i bezpieczne 
strony technologii. Przy realizacji wyzwań uczniowie uczą się, jakie tre-
ści można publikować w internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać 
niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak 
znaleźć wiarygodne informacje w internecie, tworzyć i obrabiać proste 
grafiki, dźwięki i filmy.

W technologicznym laboratorium uczniowie wraz z animowanymi posta-
ciami poznawali zasady bezpiecznego i kreatywnego korzystania z me-
diów, etykę i język oraz prawa dziecka w środowisku medialnym. 

Honorowymi ambasadorami programu są: Magdalena Kumorek – aktorka 
teatralna i filmowa oraz wokalistka, a także Grzegorz Kasdepke, autor be-
stsellerowych książek dla dzieci. Dzięki kreatywności i zaangażowaniu na-
szych uczniów w projekt, udało się zdobyć dla szkoły wspaniałe nagrody: 
dwa tablety, książki, audiobooki, plastyczne zestawy kreatywne oraz gry 
planszowe, które na pewno urozmaicą zajęcia w naszej szkole. Nasza przy-
goda z Mega Misją dobiegła końca, ale wspaniałe wspomnienia pozostaną.

M. Brzeska

Z ŻYCIA PARAFII

Wspólne świętowanie
W niedzielę 13 czerwca 2021 r. w ko-
ściele parafialnym w Nunie odbyły się 
uroczystości jubileuszowe proboszcza 
– ks. Waldemara Marciniaka, z okazji 
25 –tej rocznicy przyjęcia święceń 
kapłańskich. Dziękczynnej Mszy św. 
przewodniczył Jubilat, którą również 
koncelebrował ks. dr hab. Romuald Ja-
worski.

Obecność ks. profesora Jaworskiego 
była odpowiedzią na zaproszenie Ju-
bilata do wygłoszenia homilii, w której 
nakreślił, jak odpowiedzialną i wielo-
wymiarową rolę spełnia kapłan w swo-
jej posłudze duszpasterskiej. W latach 
przygotowań ks. Proboszcza do stanu 
kapłaństwa, postać i osobowość ks. 
Profesora miała bezpośrednie oddzia-
ływanie, wtedy właśnie pełnił on funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. 

W uroczystej Eucharystii wziął udział ks. dziekan Tadeusz Pepłoński z Nasielska, ks. Zenon Froch, a także Rodzi-
ce i najbliższa rodzina ks. Jubilata oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. Burmistrz Nasielska, Przewod-
niczący Rady Powiatu Nowodworskiego, dyrektorzy Szkół Podstawowych w Popowie Borowym i w Budach 
Siennickich, dzieci, młodzież i parafianie. Po zakończonej Mszy św. były gratulacje i życzenia. W pierwszej ko-
lejności został odczytany List gratulacyjny od ks. bp Piotra Libery, a następnie poszczególne delegacje skła-
dały kwiaty i kierowały ciepłe słowa podziękowań za dwuletnią współpracę, tj. od momentu objęcia przez ks. 
Marciniaka funkcji proboszcza w Nunie. 

Z treści przekazywanych życzeń w większości można było odczytać, że parafianie pokładają nadzieję na dalszy 
rozwój wspólnoty parafialnej i oczekują od Ks. Jubilata, aby jako Dobry Pasterz właściwie nimi kierował w chwi-
lach trudnych, niepewnych i zwątpienia.

Uroczystość zakończyła się degustacją smakowicie prezentującego się tortu, który specjalnie na tę okazję 
przygotowali mieszkańcy wsi Jaskółowo.

af.

ZE SZKÓŁ. LO Nasielsk

Promocja twórczości  
Jarosława Iwaszkiewicza 
We wtorek, 22 czerwca 2021 
roku o godzinie 11.00 w Li-
ceum Ogólnokształcącym 
w Nasielsku odbyło się uro-
czyste podsumowanie pro-
jektu edukacyjnego „Jarosław 
Iwaszkiewicz – nasz patron”, 
realizowanego od 17 maja br. 
Celem projektu była przede 
wszystkim promocja dorob-
ku literackiego i wiedzy o Ja-
rosławie Iwaszkiewiczu oraz 
roz wijanie kreat y wności 
i umiejętności pracy w gru-
pie.

Uroczystość swoją obec-
nością uświetniło wielu gości re-
prezentujących starostwo, gminę, 
instytucje kultury i oświaty oraz 
radę rodziców. Wśród ob ec-
nych byli: Paweł Calak Wicesta-
rosta  Nowodworsk i ,  A ndrzej 
Waldemar Kordulewski wicebur-

mistrz Nasielska, Joanna Kozere-
wicz Kierownik Wydziału Obsługi 
Szkół i Edukacji, Izabela Mazińska 
kustosz Biblioteki Miejsko – Gmin-
nej oraz Krzysztof Margiel – prze-
wodnicząc y Rady Rodziców. 
Przybyłych gości, nauczycieli oraz 
uczniów powitała dyrektor szko-

ły Małgorzata Łaciak, która pod-
kreśliła ogromne zaangażowanie 
młodzieży oraz nauczycieli języka 
polskiego i historii w realizację za-
dań projektowych.

Uroczystość odbyła się w auli, któ-
rą zamieniono w kawiarnię literac-
ką. Za sprawą scenografii widzowie 
zostali przeniesieni w cudowne lata 
dwudzieste ubiegłego wieku. Kon-
feransjerzy – Klaudia Rembecka 
i Dawid Gągolewski zaprezentowali 
efekty pracy młodzieży w ramach 
projektu edukacyjnego poświęco-
nego patronowi szkoły. Uczniowie 
mieli możliwość sprawdzenia zdo-
bytych umiejętności, biorąc udział 
w Ogólnoszkolnym Konkursie 
Wiedzy o Patronie organizowa-
nym we współpracy z Miejsko – 
Gminną Biblioteką w Nasielsku, 
która ufundowała piękne albumy 
dla zwycięzców: I miejsce – Ka-
jetan Ziemiński, II – Julia Gortat, III 
– Klaudia Rembecka i Patrycja Wi-
śniewska. Zaproszeni goście mogli 
obejrzeć wystawę muzealną będą-
cą opowieścią o życiu i twórczości 
Jarosława Iwaszkiewicza. W katego-
rii najcenniejszy eksponat muzeal-
ny wyróżniono prace Sebastiana 
i Krystiana Karolaków, Barbary Ka-
czyńskiej i Weroniki Kowalskiej. 
Rozstrzygnięto również konkursy 
plastyczne. I miejsce zajęła Hanna 
Zielińska, II – Igor Wiśniewski , III – 
Jakub Gołąb. 

Największe emocje wzbudził kon-
kurs recytatorski. Przeprowadzono 
go na zasadach obowiązujących 
w kawiarni Pod Picadorem. Poeci 
czytali tam własne wiersze, pod-
dając je natychmiastowej ocenie 
publiczności, która ustalała ranking 
ulubionych utworów. Na wzór wy-

stępów skamandrytów sprzed lat, 
w swoistym mitingu literackim, 
dwunastu uczniów zaprezento-
wało wybrane wiersze Jarosława 
Iwaszkiewicza. Po dyskusji za naj-
piękniejsze recytacje wyróżnio-
no Dawida Gągolewskiego, Eryka 
Nowaka i Agnieszkę Łęgowską. 

W tym dniu zostały również roz-
strzygnięte inne konkursy, mi.in. 
na najoryginalniejszy strój z epo-
ki dwudziestolecia międzywojen-
nego oraz słodkie pyszności.

Jednym z najważniejszych zadań 
projektowych było zorganizowa-
nie ogólnoszkolnej imprezy, któ-
ra odbyła się 7 czerwca w dniu 

imienin patrona. Została nazwana 
„Jarosie pod Picadorem” i prze-
biegała w atmosferze integracyjnej 
zabawy. W role skamandrytów sie-
dzących przy stoliku „ na pięterku” 
i bawiących publiczność anegdo-
tami wcielili się: Dawid Gągolewski, 
Jan Kaczyński, Eryk Nowak, Bar-
tosz Ostaszewski i Patryk Chlebow-
ski. Aplauz publiczności wzbudziła 
Justyna Łuczak śpiewająca piosen-
ki Hanki Ordonówny oraz kankan 
w wykonaniu tancerek z II AB. 

W realizację projektu mającego 
na cele uczczenie patrona szkoły 
uczniowie z Iwaszkiewicza włożyli 
dużo serca, czasu i zaangażowania. 
Uważają, że było warto, gdyż są bo-
gatsi w wiedzę o patronie oraz epo-
ce, w której żył. Niezwykle ważna 
okazała się po długim okresie 
zdalnej nauki również możliwość 
współpracy w grupach, integra-
cja zespołowa oraz rozwijanie za-
interesowań i pasji. Efekty ponad 
miesięcznej pracy zostały również 
docenione przez znakomitych go-
ści, którzy podkreślali, że piękne 
wiersze Iwaszkiewicza, przedwo-
jenne piosenki oraz scenografia 
przeniosły ich w niezwykle barw-
ny i ciekawy świat sprzed stu lat. Na 
zakończenie uroczystości wręczyli 
uczestnikom projektu pamiątkowe 
dyplomy i upominki. 

Agata Żbikowska
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny  
na suche bukiety
Kwiaty wykorzystywane są często we florystyce. Posadzone w ogro-

dzie są ozdobą otoczenia naszego domu. Wiele roślin można zasuszyć 

i wykorzystywać do tworzenia suchych bukietów. Suche kompozycje 

mogą być ozdobą wnętrza przez cały rok. Do takich dekoracji pomiesz-

czeń często wykorzystywana jest lawenda, która nie tylko zatrzymuje 

kolor, ale i zapach. Najpopularniejsze z roślin zasuszanych do dekoracji 

to kocanki ogrodowe. Ich kwiaty składają się z łusek w kolorach różo-

wym, pomarańczowym czerwonym. Kocanki, zwane nieśmiertelnikami, 

należy ścinać, gdy pąki są lekko rozchylone, a środek kwiatu nie jest wi-

doczny. Inną często wykorzystywaną do suchych bukietów rośliną jest 

mikołajek alpejski o niebiesko-białych kwiatach. Ładnie też wyglądają 

w suchej kompozycji szaroniebieskie okrągłe kwiaty przegorzanu. De-

koracyjne kolczaste, jajowate owocostany ma szczeć kolczasta.

Do suszenia ścinamy kwiaty nie całkiem rozwinięte. Najlepiej w słonecz-

ny poranek, gdy opadnie rosa, związujemy je w małe pęczki i wiesza-

my w ciepłym, przewiewnym pomieszczeniu. Nie należy suszyć roślin  

na słońcu, gdyż kwiaty wyblakną.

Miesięcznica roczna dorasta  

do 1 m wysokości. Ozdobą są 

srebrzyste owocostany zwane 

srebrnikami Judasza. Kwiaty to 

białe lub fioletowo-purpurowo – 

srebrne okrągłe łuszczyny.

Inną ciekawą rośliną do zasusze-

nia jest dorastająca do 50 cm 

wysokości czarnuszka dama-

sceńska. Jej gwiazdkowate kwia-

ty są niebieskie, różowe bądź 

białe. Ozdobą tej rośliny są też li-

ście i dzbankowate owoce. Mie-

chunka rozdęta dorastająca do 

1 m wysokości o mało atrakcyjnych kwiatach. Dekoracyjne są owoce 

osłonięte pomarańczowym rozdętym lampionem. Sadząc miechunkę 

w swoim ogrodzie, należy pamiętać, że roślina ta jest bardzo ekspansyw-

na i rozrasta się bardzo przez kłącza. Warto zabezpieczyć jej teren rozra-

stania, sadząc w doniczce bez dna. Taki zabieg pomaga też ograniczyć 

teren rozrastania się traw ozdobnych.

Do dekoracji z suchych roślin można wykorzystać też trawy np. miskan-

ty, rozplenice, trzcinniki, dmuszek jajowaty, który jest ozdobną trawą  

do zasuszania niedojrzałych kwiatów. Zasuszać można nie tylko kwiaty 

czy liście, ale też zboża np. jęczmień, pszenicę, owies. 

Inne rośliny świetnie nadające się do suchych bukietów to: drakiew pur-

purowa, santolina cyprysikowata zatrwian, szarłat wyniosły, szarłat zwi-

sły, chaber piżmowy, dzwonki irlandzkie, które mają kwiaty w postaci 

zielonkawych kielichów, czy złociszek oskrzydlony z kwiatami żółtymi 

z białymi listkami. Kwiaty złociszka zbiera się w okresie rozkwitu. Ponad-

to krwawnik wiązówkowaty dorastający do 1,5 m wysokości, który ma 

małe kwiatki zebrane w płaskie baldachogrona o średnicy 5 do 10 cm.

Proso zwyczajne to jedna z pięknych traw ozdobnych, które pięknie 

wyglądają w suchych dekoracjach. Także zatrwian tatarski jest rośliną 

wykorzystywaną do suchych bukietów. Bardzo często też stanowi uzu-

pełnienie do wiązanek.

Bukiet suszonych kwiatów są dość drogie, dlatego warto takie kwiaty 

pozyskiwać z własnego ogrodu i samodzielnie wykonywać ciekawe 

kompozycje.

Elżbieta K. 

DO ADOPCJI

Kocięta do adopcji 
Dwoje ok. 7 tygodniowych kociąt czeka na dobre domy. To cudowne rodzeństwo! Oboje kochają towarzystwo 
człowieka, są świetnie socjalizowani. Uwielbiają bawić się i psocić. To gwiazdy, które kochają być w centrum 
uwagi. Są zdrowe, korzystają z kuwety. 

Zainteresowanych adopcją zapraszamy do kontaktu poprzez wiadomość prywatną lub kontakt telefoniczny 
pod nr 570 512 956 (Prosimy o SMS, oddzwonimy).

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Akcja pomocowa
Stowarz yszenie Na 
Rzecz Ochrony Zwie-
rząt Nasielsk Ogła-
s z a  ko l e j n ą  a kc j ę 
pomocową „Wspiera-
my karmą psy i koty 
właścicielskie i bez-
d o m n e ”.  P r o s i m y 
o zgłaszanie się osób, 
które: 

1 .  Mają pod opieką 
kilka zwierząt domo-
w ych, a w obecnej 
chwili są w trudnej sy-
tuacji materialnej. 

2. Mają zwierzęta ad-
optowane, a w obec-
nej chwili są w trudnej 
sytuacji materialnej. 

3. Możesz zgłosić też 
osoby z sąsiedztwa 
(starsze, chore), u któ-
rych widzisz trudną sy-
tuację, którym trzeba 
pomóc w opiece nad 
zwierzętami. 

Jak zgłosić? Prosimy 
o wysłanie sms’a pod 
nr telefonu 735 084 
106, z następującymi 
informacjami:

1. Imię i Nazwisko 

2. Miejscowość 

3. Liczba zwierząt: pies 
sztuk......., kot sztuk...... 

W smsie zwrotnym 
napiszemy miejsce 
i  datę  odb ioru .  Na 
zgłoszenia czekamy 
do końca czerwca.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.
Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgł asza ć do Urzędu Miejskiego najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru
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Zawody makiet samolotów 
sterowanych radiem
Już po raz dziesiąty Aeroklub Warszawski zorganizował Memoriał im. Marka Szufy, w ramach 
którego odbyły się Ogólnopolskie Zawody do Pucharu Polski Latających Makiet Samolo-
tów. Patronat nad tą imprezą objął Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. 

Przez trzy dni, od 18 do 20 czerwca, na lotnisku w Chrcynnie rywalizowali ze sobą mode-
larze z całej Polski. Zawody rozegrano w trzech klasach F4C, F4G, F4H.

W klasie F4C najwyższe noty zdobyli: 1. Marek Dąbrowski z Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej 
(model SNJ – 5 Texan), 2. Janusz Malarski z Aeroklubu SMO (model SAAB MFI – 15 Safari);  
3. Marcin Lisiecki z Aeroklubu Warszawskiego (model Piper Clipped Wing).

W klasie F4G najlepsi byli: 1. Andrzej Westfal z Aeroklubu KML i K (model PZL – 106 Kruk), 
Paweł Idczak z Aeroklubu Ostrowskiego (model Fokker DR I), 3. Adam Wietoszka z Aero-
klubu Orląt (model Fi -156 Storch).

Natomiast w klasie F4H najlepsze wyniki osiągnęli: 1. Janusz Malarski z Aeroklubu SMO (mo-
del ŁA – 5), Paweł Makać z Aeroklubu Warszawskiego (model SU -26), 3. Marek Dąbrowski 
z Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej (model Giles).

Serdecznie gratulujemy laureatom zawodów makiet samolotów sterowanych radiem oraz 
organizatorowi tego wydarzenia Aeroklubowi Warszawskiemu.

(red.)

Z MIASTA

Nasielsk na trasie  
Rajdu Polski
W niedzielę, 20 czerw-
c a  b r. ,  n a s z e  m i a -
s to zna la z ło  s ię  na 
trasie Rajdu Polskiego. 
A dokładniej na tzw. 
dojazdówkach wyści-
gowych między od-
cinkami specjalnymi 
w rejonie Przasnysza 
i Warszawy z f inało-
w ym odcinkiem na 
słynnej ulicy Karowej. 

Pojazdy wjeżdżały do 
Nasielska ul. Młynarską 
od strony Strzegocina  
i skręcały w kierunku Warszawskiej i dalej jechały na Dębe. Wyścigówki przemieszczały się 
pojedynczo lub po kilka na raz, jadąc zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Można było 
zauważyć, jak kierowcy podczas czekania na zielone światło otwierali drzwi pojazdów, po-
nieważ nie było w nich klimatyzacji. Na ulicach miasta przejazd obserwowali jedynie przy-
padkowi spacerowicze.

77. edycja Rajdu Polskiego, obchodząca w tym roku swoje stulecie, stanowiła inauguracyjną 
rundę Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA ERC), a także drugą odsłonę rywalizacji w ramach 
ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Zawody z bazą w Mikołajkach 
odbyły się w dniach 18-20 czerwca. Na starcie stawiły się aż 102 załogi, w tym 44 dysponu-
jące rajdówkami Rally2/R5, czyli najszybszymi i najbardziej zaawansowanymi konstrukcjami 
dopuszczonymi do startów RSMP i FIA ERC. 

Były oczywiście też ekipy naszej krajowej czołówki. Ponad 10 odcinków specjalnych tzw. 
,,OS-ów’’ odbyło się na Mazurach w prawdziwie letniej pogodzie, co na odcinkach szutro-
wych dawało spektakularne „pióropusze’’. 

Ceremonię wręczenia nagród przeprowadzono w ważnym dla polskiego sportu miejscu – 
na błoniach PGE Stadionu Narodowego. W klasyfikacji generalne zawodów ORLEN 77. Raj-
du Polski po OS 14 trzecie miejsca zajęła polska załoga Marczyk/Gospodarczyk w Skodzie 
Fabii Rally2.

(łm)
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Baran 21.03-20.04
Będziesz mieć teraz tendencję do roz-
patrywania wydarzeń z przeszłości, które 
miały na Ciebie istotny wpływ. To dobry 
moment, żeby uświadomić sobie popeł-
nione błędy, niektóre możesz naprawić.

Byk 21.04-20.05
Zrób rzetelny bilans zysków i strat. Odetnij 
się od nerwowych sytuacji i nieszczerych 
osób, porzuć zajęcia, które marnują Twój 
czas. Nie kieruj się pozorami, bo pierwsze 
wrażenie potrafi zmylić.

Bliźnięta 21.05-21.06
Najlepiej będziesz się czuł we własnym 
domu, spędzając czas w gronie najbliższej 
rodziny. Poszukaj sobie ciekawych zajęć, 
bo jeśli będziesz się nudzić, to staniesz się 
nerwowy. Odwiedź dentystę.

Rak 22.06-22.07
Zamiast na pracy zawodowej będziesz 
teraz skupiony na planowaniu wakacyj-
nych wyjazdów. Nie denerwuj się, jeśli 
jakieś plany zmienią się w ostatniej chwili. 
Uda Ci się dopasować do każdej sytuacji.

Lew 23.07-23.08
Unikaj niepewnych transakcji, pilnuj portfela 
i konta, bo wakacyjny klimat sprzyja różnej 
maści oszustom. Możesz też mieć problem 
z odzyskaniem należnych pieniędzy. Spo-
kojnie, poradzisz sobie ze wszystkim.

Panna 24.08-22.09
Twój dobry nastrój popsuje informacja 
o niezapłaconych rachunkach. Do tego 
dojdzie stres z biurokracją. Zachowaj spo-
kój, wszystko dobrze się skończy, a pienią-
dze pojawią się, kiedy będą potrzebne,

Waga 23.09-23.10
Postanowisz porzucić pracę na etat, mimo 
tego, że daje Ci poczucie stabilizacji i ze-
chcesz otworzyć własny biznes. Nie su-
geruj się radami innych, nikt za Ciebie nie 
podejmie takiej decyzji.

Skorpion 24.10-22.11
Możesz coś zyskać dzięki swoim starym 
znajomościom lub też zupełnie niespo-
dziewanie ktoś Ci zaproponuje współpra-
cę. Zadbaj o dobre relacje z ludźmi, bo to 
się opłaci. Nie bój się wizyt u lekarzy.

Strzelec 23.11-21.12
Tym razem podczas remontu osobiście 
przypilnujesz różnych fachowców i nikt 
Cię nie oszuka. Pamiętaj o swoich przy-
jaciołach. Spotykaj się z osobami, na któ-
rych Ci zależy i które Cię wspierają.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie oglądaj się na innych, tylko śmiało rób 
tak, jak Tobie jest wygodnie. Ludzie do-
pasują się do Ciebie i nie będziesz musiał 
teraz z nikim walczyć. Będziesz w dobrej 
kondycji, ale zadbaj o swój kręgosłup.

Wodnik 21.01-19.02
Czeka Cię w pracy prawdziwa rewolucja, 
na szczęście zajdą pozytywne zmiany. 
Przed Tobą ważne uroczystości rodzin-
ne, na których nie może Cię zabraknąć. 
Zadbaj o swoje zdrowie i zmień dietę.

Ryby 20.02-20.03
Mogą wystąpić problemy z komunikacją 
w pracy, staraj się opanować irytację, żeby 
nie doprowadzić do awantury. Dodatkowo 
Twoje rozliczenia finansowe z przyjaciółmi 
nie będą przebiegać harmonijnie. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
25-27 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

30  czerwca - 1 lipca  
 godz. 15:00 2D dubb.

TOM & JERRY
Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania 
1 godz. 41 min.
Mysz Jerry zamieszkuje w luksusowym nowo-
jorskim hotelu. Aby się go pozbyć, pracownica 
angażuje kota Toma.

25-27 czerwca godz. 17:00 2D nap.
30  czerwca - 1 lipca  
 godz. 17:00 2D nap.

Godzilla vs. Kong
Akcja, Sci-Fi; USA; Czas trwania 1 godz. 53 min.
Król Potworów z nieznanych przyczyn zaczyna 
siać spustoszenie na całym globie. W obliczu za-
grożenia, grupa ludzi postanawia przeciwstawić 
mu mitycznego Konga.

25-27 czerwca godz. 19:00 2D nap.
30  czerwca - 1 lipca  
 godz. 19:00 2D nap.

Cruella
Komedia kryminalna; USA; Czas trwania 2 godz. 
14 min.
Historia o buntowniczych początkach jednej 
z najbardziej znanych i genialnych postaci, legen-
darnej Cruelli de Mon.

2-4 lipca godz. 15:00 2D dubb.
7 - 8 lipca  godz. 15:00 2D dubb.

Krudowie 2: NOWA ERA
Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania 
1 godz. 35 min.
Krudowie potrzebują nowego miejsca do życia. 
Tak więc pierwsza prehistoryczna rodzina wyru-
sza w świat w poszukiwaniu bezpieczniejszego 
miejsca, które można by nazwać domem. Kie-
dy odkrywają idylliczny raj otoczony murem, raj 
który spełnia wszystkie ich potrzeby, myślą, że ich 
problemy zostały rozwiązane… z wyjątkiem jed-
nej rzeczy. Mieszka tam już inna rodzina.

2-4 lipca godz. 17:00 2D.
7 - 8 lipca  godz. 17:00 2D

AMATORZY
Dramat; Polska; Czas trwania 1 godz. 35 min.
Historia zaczyna się w momencie, kiedy teatr 
Krzyśka „Biuro Rzeczy Osobistych” (tworzo-
ny przez niepełnosprawnych intelektualnie ak-
torów) wygrywa festiwal. Nagrodą ufundowaną 
przez zawodowy teatr jest możliwość zrealizo-
wania spektaklu. Wielka radość, wielka szansa, 
wielkie oczekiwania. Krzysiek z aktorami właśnie 
pracują nad nową sztuką Grek Zorba. Wspaniale 
byłoby wystawić ją na prawdziwej scenie. Okazuje 
się jednak, że dyrektor teatru oferując im współ-
pracę, stawia określone warunki. Kiedy poja-
wia się gwiazda – Wiki – aktorzy Krzyśka są pod 
urokiem jej charyzmy. Presja czasu, fascynacja 
Wiki… Premiera musi się odbyć, ale czy Krzy-
siek będzie z niej dumny?

2-4 lipca godz. 19:00 2D.
7 - 8 lipca  godz. 19:00 2D

DRUGA POŁOWA
Komedia rom.; Polska; Czas trwania 1 godz. 35 min.
Młoda lekarka Magda spotyka przypadkiem ta-
jemniczego i przystojnego dziennikarza Mate-
usza. Zauroczona nowo poznanym mężczyzną 
nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od po-
czątku wisi złe fatum. Sprawy komplikują się bar-
dzo szybko - kiedy wychodzi na jaw, że Magda 
jest córką trenera reprezentacji Polski, z którym 
Mateusz od dawna jest w ostrym konflikcie.

UWAGA! UWAGA! 
W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

widzowie będą zmuszeni do stosowania się widzowie będą zmuszeni do stosowania się 
do aktualnych zaleceń  do aktualnych zaleceń  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/https://www.gov.pl/web/koronawirus/
aktualne-zasady-i-ograniczeniaaktualne-zasady-i-ograniczenia

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

Wypożyczalnia samochodów oso-

bowych Nasielsk i okolice. Tel. 793 

793 666.

Wynajem samochodów od 100 zł/

doba. Tel. 793 793 666.

Sprzedam domki rekreacyj-

ne nowoczesne w Adamowie.  

Tel. 570 380 800.

Zatrudnię pomocnika budowlane-

go do przyuczenia oraz murarza  

i cieśle. Tel. 601 817 363.

Do wynajęcia pół domu w mieście. 

Tel. 666 910 864

Sprzedam działkę 700m2 pełne 

uzbrojenie Nasielsk ul.POW 3, cena 

120 tys. Tel. 509 640 978.

Usługi asenizacyjne (wywóz 

szamba) KONKURENCYJNE CENY.  

Tel. 530 101 951.

Ziemię z wykopów chętnie przyjmę 

Cieksyn. Tel. 607 687 306.

Dotacje PROW 2014-2020. 

R e s t r u k t ur y z a c j a  M a ł y c h 

Gospodarstw  – 60 tys. zł. - rów-

nież dla osób ubezpieczonych  

w ZUS. Premia dla Młodych 

Rolników – 150 tys. zł. Wydłużony 

termin składania wniosków 

do 30 czerwca. Modernizacja 

Gospodarstw Rolnych – 200 tys. 

Wypełnianie wniosków, dojazd do 

rolników. tel. 795 931 529.

Sprzedam działkę budowlaną 

Nasielsk ul. Nowa. Tel. 695 119 982.

Sprzedam mieszankę zbożową. 

Tel. 666 361 294.

Zatrudnię osobę do pomocy na 

magazynie. Więcej informacji pod 

numerem telefonu: 692 427 426. 

Tanio sprzedam, wynajmę lub 

zamienię pół domu w mieście.  

Tel. 517 140 778.

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
21.06.–27.06.2020 r.  Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.,

28.06.–4.07.2020 r.  Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.
5.07.–11.07.2020 r.  Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.

12.07.–18.07.2020 r.  Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.

uchwała nr XXIII/155/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl

INFORMACJA
Walne zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Żbika Nasielsk
W sobotę, 2 lipca 2021 roku, o godzinie 19.00, odbędzie się walne ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze. Podczas zebrania złożone zosta-
nie sprawozdanie Prezesa i Zarządu z działalności klubu. Ponadto przez 
członków klubu zostaną wybrane nowe władze - Zarząd i Prezes.

Członkiem klubu Żbik można zostać przez cały rok, wypełniając dekla-
rację członkowską oraz opłacając roczną składkę w wysokości 100 zł. 

Michał B.
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Nasielsk, 7.06.2021 r.

Mieszkańcy Osiedla „Krupki” 

    Sz. P. Bogdan Ruszkowski 

    Burmistrz Nasielska

Dotyczy: Kompleksowego remontu ulicy Bolesława Chrobrego

Petycja

Szanowny Panie Burmistrzu, 

W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni drogi my, niżej 
podpisani mieszkańcy ulicy Bolesława Chrobrego, wnosimy o ujęcie 
ww. drogi w bieżących pracach remontowych i doprowadzenie na-
wierzchni do odpowiedniego stanu technicznego. 

Wspomniana droga jest co jakiś czas wyrównywana, niestety jest to 
efekt krótkoterminowy. Nawierzchnia ma tendencję do wytwarzania 
dołków i kolein, które utrudniają poruszanie się pieszym, rodzicom 
z wózkami i dziećmi, rowerzystom i kierowcom aut. Droga ta stanowi 
zagrożenie dla bezpieczeństwa i naraża nasze pojazdy na uszkodzenia 
zawieszenia, podwozia i karoserii. Wiąże się to, z tym, że mieszkańcy na 
własny koszt naprawiają swoje pojazdy. W ciepłe i suche dni, po każdym 
przejechaniu samochodu unoszą się długo w powietrzu tumany pia-
chu i kurzu. Zaznaczamy, że z tej drogi korzystają dzieci i osoby starsze. 
Gdzie ochrona naszego zdrowia?

Nasza droga jest linią komunikacyjną z innych ulic, położonych głębiej 
w osiedlu (w stronę ulicy Kolejowej) do centrum miasta. Szczególnie 
krytyczny stan nawierzchni ma miejsce w okresie intensywnych opa-
dów oraz w okresie zimowym. Wówczas jej nawierzchnia zmienia się 
w błoto i jest to kolejny problem, ponieważ nie widać dziur i grozi to 
uszkodzeniem ciała, roweru lub samochodu.

Od wielu lat problem ten był przedstawiany przez mieszkańców. Na-
sze próby poprawienia jakości drogi sięgają już 2009 i 2010 r., kiedy 
to utworzone zostały podobne petycje. Z powodu braku możliwości 
pozyskania środków finansowych ostatnia z nich została odrzucona, 
pomimo że w 2009 r. zostaliśmy zapewnieni przez Pana Burmistrza 
o utwardzeniu wszystkich dróg w przeciągu pół roku. Od tego momentu 
minęło już 12 lat. 

W naszej ocenie jedyną skuteczną techniką, aby zakładany remont 
mógł przynieść oczekiwaną poprawę, jest zastosowanie asfaltu na ca-
łej długości oraz położenie chodników. Nasza ulica znajduje się po-
między dwoma wyasfaltowanymi drogami. Mamy wszystkie media. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby zainwestować w remont, a nie ratować 
nas półśrodkami, które też niosą za sobą niemałe koszty. Żądamy do-
prowadzenia nawierzchni ulic do stanu umożliwiającego bezpieczne 
użytkowanie. 

Zakładamy, że Gmina ma na uwadze dobro i bezpieczeństwo miesz-
kańców oraz innych użytkowników drogi, myślimy, że w budżecie znaj-
dą się środki na ten cel. Jako płatnicy podatków, równych dla wszystkich 
mieszkańców żądamy drogi asfaltowej, którą inni mieszkańcy już mają 
od wielu lat, natomiast my borykamy się cały czas z dziurami, koleina-
mi, błotem, pyłem i kurzem. 

Oczekujemy zrozumienia istoty problemu i pozytywnego rozpatrzenia 
naszej petycji. 

     Z poważaniem 

   Mieszkańcy ulicy Bolesława Chrobrego  
   oraz inni użytkownicy tej drogi  
    (w załączeniu 50 podpisów)

Z REDAKCYJNEJ POCZTYHARMONOGRAM  
WYWOZU ODPADÓW

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione lub nieprawidłowo 
posegregowane, nie zostaną odebrane.
Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgł asza ć do Urzędu Miejskiego najpóźniej  
w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru
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Brydż
Wyniki turnieju „pierwszego”
1. Alicja Bartosik – Józef Skrzypczak  168 pkt (58,33%)
2. Urszula Wądołowska – Andrzej Wądołowski 157 pkt (54,51%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   156 pkt (54,17%)
4. Krzysztof Michnowski – Paweł Wróblewski  146 pkt (50,69%)
5. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  131 pkt (45,49%)
6. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski  127 pkt (44,10%)
7. Janusz Muzal – Emilian Tysa     123 pkt (42,71%)

Wyniki turnieju „drugiego”
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra   189 pkt (59,06%)
2. Adam Banasiuk – Józef Skrzypczak  159 pkt (49,69%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   159 pkt (49,69%)
4. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  158 pkt (49,38%)
5. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski  149 pkt (46,56%)
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  146 pkt (45,63%)

Wyniki turnieju „trzeciego”
1. Alicja Bartosik – Józef Skrzypczak  77 pkt (64,17%)
2. Krzysztof Brzuzy – Waldemar Gnatkowski  69 pkt (57,50%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   54 pkt (45,00%)
4. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  53 pkt (44,17%)

5. Janusz Muzal – Janusz Wydra   47 pkt (39,17%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2021:
1. Józef Skrzypczak      19 pkt
2. Alicja Bartosik      17 pkt
3-4. Piotr Kowalski             13 pkt
 Grzegorz Nowiński      13 pkt
5.  Janusz Muzal                 9 pkt
6-7. Krzysztof Brzuzy      8 pkt
 Janusz Wydra          8 pkt
8-9.  Mariusz Figurski      6 pkt
 Marek Olbryś      6 pkt
10-13.  Józef Dobrowolski       4 pkt
 Waldemar Gnatkowski      4 pkt
 Krzysztof Michnowski     4 pkt
 Paweł Wróblewski         4 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

PIŁKA NOŻNA

Mecze B-klasy 
W 21. kolejce B-klasy okręgu ciecha-
nowskiego Wkra Cieksyn uległa 13 
czerwca na własnym boisku Gladia-
torowi Słoszewo 0:2. Goście wyszli 
na prowadzenie już w drugiej minucie 
spotkania dzięki golowi Radosława 
Wolińskiego, a w 11. minucie wynik 
bramkowy zwiększył Artur Żelasko. 
W międzyczasie inny zawodnik Gla-
diatora Tomasz Kaczyński zdobył 
żółtą kartkę.

W drugiej połowie meczu, mimo 
dużego wsparcia kibiców, Wkrze nie 
udało się odrobić strat. Pojawiły się 
za to kolejne żółte kartki. Po dwie dla 
każdej z drużyn: Radosław Woliński 
i Mateusz Lewandowski z Gladiatora 
Słoszewo oraz Łukasz Gortat i Kamil 
Makowski z Wkry Cieksyn.

W rozgrywanym tego samego dnia, 
lecz o 16:30 meczu, Żbik II Nasielsk 
uległ Olimpowi Ciechanów 2:3.

Spotkanie rozpoczęło się szybkim 
objęciem prowadzenia przez Żbika, 
dzięki celnemu strzałowi Mikołaja Szy-
pulskiego w trzeciej minucie. Niestety, 
kilkanaście minut później sytuacja się 
odmieniła i to ciechanowscy goście 
objęli prowadzenie do końca pierw-
szej połowy po golach Adama Sobie-
cha (14’) i Wiktora Stryjewskiego (18’).

Druga części spotkania zaczęła się wy-
równaniem wyniku 2:2, dzięki celne-
mu strzałowi Dawida Walczaka (50’). 
Stan ten utrzymał się do 68. minuty, 
gdy ostatnią w spotkaniu bramkę zdo-
był Ihor Kolchunin z Olimpu.

Później posypały się już tylko żółte 
kartki. Jedna dla autora ostatniego gola, 
a pozostałe dla zawodników Żbika II - 
Bartłomieja Załogi, Piotra Jeża i Bartło-
mieja Saliszewskiego.

20 czerwca odbyły się zaległe me-
cze w ramach 13. kolejki B-klasy, któ-
ra miała odbyć się w poświąteczny 
weekend kwietnia. Tym razem spo-
tkania zakończyły się zwycięstwami 
naszych lokalnych drużyn.

Na własnym boisku Wkra Cieksyn 
pokonała gości z Olimpu Ciechanów 
5:3. Natomiast Żbik II Nasielsk na wy-
jeździe pokonał Jutrzenkę Unieck 2:3.

W spotkaniu Wkra Cieksyn - Olimp 
Ciechanów większość goli padła już 
na początku spotkania. 

Wkra objęła prowadzenie po golu 
Patryka Purzyckiego w 3. minucie. 
Kolejne dwie bramki strzelili Ma-
rek Mosiej (5’) i Bartłomiej Grzyb 
(7’). Sytuacja na korzyść Wkry Ciek-
syn zmieniła się w kolejnych minu-
tach. Najpierw w 18. minucie Patryk 
Purzycki doprowadził do remisu, 
a w 22. minucie Patryk Kęsicki pod-
wyższył wynik, zdobywając trze-
ciego gola. W pierwszej połowie 
żółtą kartkę zobaczył Dawid Sobiech 
z Wkry Cieksyn.

W drugiej części spotkania swoje-
go hat tricka zaliczył Patryk Purzycki 
w 53. minucie, dając Wkrze większą 
przewagę. W meczu ostatnie słowo 
„powiedział” dopiero w 79. minucie, 

gdy zdobył swoją czwartą bramkę. 
W 60. minucie żółtą kartkę otrzy-
mał Kamil Niekraś z Olimpu Ciecha-
nów. Zawodnik ten, zrehabilitował się  
20 minut później, zdobywając ostat-
niego w tym meczu gola dla swojej 
drużyny.

W tym samym czasie odbył się mecz 
wyjazdowy mecz Żbika II Nasielsk 
z Jutrzenką Unieck. W pierwszej po-
łowie do 41 minuty prowadził Żbik 
II Nasielsk przewagą dwóch goli 
po strzałach Sebastiana Chmielew-
skiego (8’) i Bartłomieja Załogi (35’). 
Następnie gospodarze zaczęli od-
rabiać straty - najpierw w 41. minu-
cie, a następnie w 51. minucie. Oba 
po strzałach Krystiana Lewandow-
skiego. Ostateczny wynik ustalił Se-
bastian Chmielewski w 61. minucie, 
dzięki któremu druga drużyna Żbika 
powróciła z 3 punktami do domu. 
W meczu sędzia pokazał także 8 
razy żółtą kartkę, w tym 6 zawod-
nikom Żbika. Na szczęście żadna nie 
była podwójna.

W niedzielę, 27 czerwca, czeka nas 
wyjątkowe spotkanie. Na stadionie 
miejskim w Nasielsku derbowy mecz 
rozegra Żbik II Nasielsk z Wkrą Ciek-
syn. Spotkanie odbędzie się o godzi-
nie 14.00. Obecnie Wkra Cieksyn 
zajmuje 8. miejsce w tabeli, mając  
16 punktów. Natomiast Żbik II Nasielsk 
zajmuje 9. lokatę z dorobkiem  
12 punktów.

Michał B.

W okręgówce emocje sięgają zenitu 
Chwilę później zawodnicy Żbika 
musieli grać w dziesięcioosobo-
wym składzie, gdyż sędzia ukarał 
Mateusza Śliwińskiego czerwo-
ną kartką. W tym samym czasie 
żółtą kartkę otrzymał też Daniel 
Ziółkowski z Wkry, a trzy minuty 
później Michał Dzięgielewski. 

Żb ik nie traci ł  jednak nadziei, 
zwłaszcza że doszło do wyrów-
nania wyniku meczu - w 84. mi-

nucie celny strzał 
w  b r a m kę  g o -
spodarzy wyko-
nał Marek Osiński. 
Co rozbudziło na-
dzieję na wygraną.

N i e s te t y  w 9 0. 
m i n uc i e  sę d z i a 
podyktował rzut 
karny dla gospo-
darzy, co skutko-
wało zdobyciem 

trzeciej bramki dla Wkry przez 
Szymona Kalinowskiego. Arbiter 
doliczył co prawda jeszcze 5 mi-
nut gry, jednak skończyło się zdo-
byciem czerwonej kartki przez 
zawodnika Wkry Bieżuń Daniela 
Ziółkowskiego. Spotkanie zakoń-
czyło się więc wynikiem 3:2 dla 
Wkry Bieżuń.

W tym samym czasie główny ry-
wal Żbika Nasielsk, czyli Narew 
Ostrołęka, pokonał na wyjeździe 
Tęczę Ojrzeń 0:2 i tym samym 

powrócił w tabeli na pozycję li-
dera.

Dzień później nieoczekiwanie na stronie 
facebookowej klubu Żbik Nasielsk pojawiła 
się informacja o tym, iż z klubem pożegnał 
się trener drużyny seniorskiej Krzysztof 
Szymański. Następnego dnia klub poin-
formował, że nowym trenerem tejże dru-
żyny został Daniel Gołębiewski, który grał 
w Żbiku w sezonie 2019/20 oraz trenował 
drużynę żeńską.

Kolejny mecz Żbik Nasielsk musiał 
zagrać już 12 czerwca o godzinie 
17.00 z PAFem Płońsk. Nasielska 
drużyna objęła prowadzenie w 30. 
minucie spotkania dzięki golowi 
Marka Osińskiego. W 43. minucie 
gospodarzom udało się zremi-
sować w rzucie wolnym, a celny 
strzał wykonał Michał Kowalski. Na 
rewanż nie trzeba było długo cze-
kać. W ostatniej minucie pierwszej 
połowy, także po rzucie wolnym, 
bramkę dobił kapitan Mateusz Bra-
mowicz.

W drugiej połowie pojawiły się też 
żółte kartki. Jedną, w 60. minucie, 
sędzia pokazał Adamowi Szcze-
śniakowi z PAFu Płońsk, a drugą 
niecałe 10 minut później Jakubo-
wi Zalewskiemu ze Żbika Nasielsk. 
Tuż przed 90. minutą wynik me-
czu dla Żbika podwyższył Marek 
Osiński, a w doliczonym czasie 
gry, w 94. minucie, czwartego 
gola zdobył Mateusz Bramowicz 
i na sam koniec spotkania, kapitan 

także otrzymał żółtą kartkę. PAF 
Płońsk został pokonany na wła-
snym boisku 1:4, tym samym Żbik 
Nasielsk pod wodzą nowego tre-
nera zdobył kolejne 3 punkty, nie 
przestając więc deptać po piętach 
liderowi Narwi Ostrołęce.

Gdyby nie trzecia fala COVID-19 
i odwołane marcowo-kwietniowe 
mecze, które zostały przesunięte 
na maj oraz czerwiec, spotkanie 
w ramach 30. kolejki z Kryształem 
Glinojeck byłoby ostatnim w tym 
sezonie, po którym wszystko sta-
łoby się jasne. Mecz odbył się na 
nasielskim stadionie.

Aby utrzymać szansę na wygra-
nie sezonu 2020/21 i awans do 
IV ligi, Żbik Nasielsk nie mógł po-
zwolić sobie na przegraną. Dzięki 
sprytowi i szybkości Mateusza Bra-
mowicza pierwszy gol spod jego 
nogi padł już w 2. minucie meczu. 
A w 8. minucie po rzucie rożnym 
drugiego gola strzelił Kamil Stań-
czak.

W drugiej  po łowie, n ie nogą, 
a główką, kolejnego gola dla Żbi-
ka zdobył w 57. minucie Mateusz 
Bramowicz, któremu asystował 
Marcin Świderski. Po niespełna 
piętnastu minutach doszło do stra-
ty jedynego gola.

W spotkaniu, po dłuższej przerwie 
spowodowanej kontuzją, zagrał też 
Rafał Załoga i pokazał, że formy 
nie stracił, strzelając w 77. minucie 
ostatniego w tym spotkaniu gola.

Euforia po wygraniu meczu, któ-
ry zakończył się wynikiem 4:1 

i doliczeniu kolejnych 3 punktów 
w klasyfikacji ogólnej była tym 
większa, iż w tym samym dniu 
Narew Ostrołęka zremisowała na 
wyjeździe z Soną Nowe Miasto 1:1. 

Taka sytuacja sprawiła, że zarów-
no Narew Ostrołęka, jak i Żbik 
Nasielsk mają w klasyfikacji ogól-
nej po 72 punkty, mając na koncie 
23 zwycięstwa, 3 remisy i 3 poraż-
ki. Narew Ostrołęka ma na swoim 
koncie 82 zdobyte bramki, a Żbik 
Nasielsk aż 95. Jedyny atut, który 
stawia drużynę z Ostrołęki na po-
zycji lidera, to mniejsza liczba stra-
conych bramek. 

Kluczowe i rozstrzygające bę-
dzie spotkanie w ramach zale-
głej 21. kolejki, które odbędzie się 
26 czerwca o godzinie 13.00 na 
nasielskim stadionie. Żbik Nasielsk 
podejmie gości z KS Wąsewo, 
które zajmuje obecnie 14 miejsce 
w tabeli (na 16 możliwych). Nato-
miast nasz główny rywal, Narew 
Ostrołęka, podejmie rywali z Iskry 
Krasne (8 miejsce w tabeli), dopie-
ro o godzinie 17.00, gdy wynik 
meczu Żbika z Wąsewem będzie 
już znany.

W przypadku, gdy zwycięży Żbik 
Nasielsk, a Narew Ostrołęka prze-
gra lub zremisuje, to Żbik Nasielsk 
awansuje do IV ligi. Jednak gdy 
Narew Ostrołęka zwycięży w swo-
im spotkaniu to Żbik Nasielsk zagra 
w barażach 30 czerwca z wicemi-
strzem radomskiej klasy okręgo-
wej, którą jest LKS Promna.

Michał B.

Wszystko zmienia się jak w kalej-
doskopie - w piłce nożnej również! 
9 czerwca, gdy poprzedni numer 
„Życia Nasielska” był już w drukar-
ni, Żbik Nasielsk rozgrywał zaległy 
mecz w ramach 20. kolejki z Wkrą 
Bieżuń, która w cał ym sezonie 
2020/21 miała na koncie zaled-
wie 8 wygranych meczów.

Pierwsza połowa wyjazdowego 
meczu dobrze rozpoczęła się dla 

Żbika Nasielsk. Oczywiście nie za-
wiódł kapitan Mateusz Bramowicz, 
który celnie strzelił w bramkę go-
spodarzy w 26. minucie. 

Najwięcej emocji w spotkaniu po-
jawiło się w ostatnich 16. minu-
tach regulaminowego czasu gry 
oraz w doliczonym czasie. W 74. 
minucie wynik meczu wyrównał 
Artur Krajewski z Wkry Bieżuń, 
a zaledwie trzy minuty później 
wynik gospodarzy podbił Michał 
Dzięgielewski.


