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Przebudowa obiektów 
sportowych 
W piątek, 17 września br., Zastępca Burmistrza 
Nasielska Andrzej Kordulewski – podpisał umowę 
z firmą GARDEN-SPORT SERVICE – reprezentowa-
ną przez Krzysztofa Perkowskiego - na realizację za-
dania pt. „Przebudowa obiektów sportowych przy 
szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwar-
dzenie terenu”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska spor-
towego o powierzchni poliuretanowej (wymiary: 
4000 cm x 3100 cm) wraz z obiektami sportowy-
mi i małą infrastrukturą przy Szkole Podstawowej im. 
Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich. Boisko 
wielofunkcyjne oraz bieżnia z piaskownicą do sko-
ku w dal będą mieć charakter obiektu sportowego, 

ogólnodostępnego przeznaczonego dla 
młodzieży szkolnej. Dzięki temu ucznio-
wie będą mogli grać w piłkę ręczną, pił-
kę nożną, koszykówkę, siatkówkę oraz  
w miarę potrzeb uprawiać inne amator-
skie sporty drużynowe i indywidualne. 

Koszt inwestycji: 720 197,96 zł, w tym 
150 000 zł pozyskanych z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2021”.

Wydział Inwestycji, Zamówień 
Publicznych  

i Programów Strukturalnych

Z GMINY

Z GMINY

Niebezpieczny  
dół z wodą
Kilka dni temu przy asfaltowej drodze gminnej w Pniewskiej Górce przed 
mostkiem pojawił się dużych rozmiarów dół. Najwyraźniej ktoś z pry-
watnej działki wywoził czarną, żyzną ziemię. Dół napełnił się wodą i te-
raz może stać się pułapką dla leśnej zwierzyny, która do niego wpadnie. 
Stanowi też realne zagrożenie dla jeżdżących tędy pojazdów, ponieważ 
nie został w żaden sposób oznakowany. 

 – Zwracaliśmy uwagę wtedy, kiedy ten torf wybierano, że nie moż-
na zostawiać tak dużego dołu w pobliżu drogi. Trzeba go zabezpieczyć 
i zasypać jak najszybciej. Powiedziano nam, że to prywatna działka. Tak, 

ale tuż obok znajduje się często uczęszczana droga, która za chwilę bę-
dzie zniszczona. Może tu też dojść do wypadku. Zgłosiliśmy sprawę do 
nasielskiego Urzędu Miejskiego z prośbą o interwencję – mówią miesz-
kańcy Pniewskiej Górki. – Nadal nie oznakowano tego terenu – dodają.

Sprawą wykopu i ustalaniem jej okoliczności zajmuje się Komendant na-
sielskiej Straży Miejskiej.

(red.)

Remont wybranych odcinków 
dróg gminnych

Dobiega końca realizacja inwesty-
cji pod nazwą „Przebudowa wybra-
nych odcinków dróg gminnych ”. 
W drodze przetargu, ogłoszone-
go 16 czerwca, a zakończonego  
25 czerwca br., na wykonawcę 
została wybrana firma Infrastruk-
tura BUD-59 z Warszawy, która za 
wykonanie inwestycji zaoferowała 
ponad 1,43 mln zł. Całość została 
podzielona na dwie części. 

W ramach inwestycji wykonywa-
ne są następujące odcinki dróg  
w części pierwszej: 258 metrów  

w Studziankach, 1060 metrów  
w  S ł u s t o w i e ,  7 0 0  m e t r ó w  
w Krzyczkach Żabiczkach, 500 
metrów w Zaborzu, a w części 
drugiej: 93 metry na ulicy Krót-
kiej i 105 metrów na ulicy Cichej w 
Nasielsku, 1000 metrów w Cieksy-
nie i 255 metrów na ulicy Poziom-
kowej w Starych Pieścirogach.

Pierwsza część zadania została 
odebrana 21 września br., natomiast 
w przypadku drugiej wykonawca 
złożył już dokumenty o zakończe-

niu prac i w najbliższym czasie pra-
ce zostaną odebrane.

Wybrane odcinki dróg zyskają 
nowe nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych asfalto-
wych. Dodatkowo na ulicach Krót-
kiej i Cichej w Nasielsku powstaną 
chodniki wraz z wyjazdami, wyni-
ka to z faktu, że znajdują się one na 
terenie miejskim. Wzdłuż pozosta-
łych ulic wykonane zostaną pobo-
cza z kruszywa łamanego.

Michał B.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

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 UM

Ważne zmiany w programie 
„Czyste powietrze”
1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, 
uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), 
zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższo-
ny poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących 
się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Pro-
gram został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 
2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania 
na stronie www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste 
Powietrze) oraz na Portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czy-
ste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, 
że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinan-
sowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 
31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego do-
kumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie 
będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części 
programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. 
zł). Od 1 lipca w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi 
do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw 
jednoosobowych do 2189 zł.

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż do-
tychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym stan-
dardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie 
poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz 
do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 
60% kosztów).

Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie 
w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu ban-
kowego, została już uruchomiona. Informacje o bankach, które będą udzielały 
Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację 
będą dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków CEEB 
Przypominamy Państwu, że każdy właściciel lub zarządca budynku jest 
zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych.

Termin na złożenie deklaracji:

 – do 1 lipca 2022 roku – właściciele lub zarządcy budynków już istnie-
jących,

 – 14 dni na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy obiektów 
nowo powstałych i jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła 
ciepła lub spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: 
https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (deklaracja dostępna pod adresem: https://
zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje ta-
kie jak:
 – imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu 
oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 – adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła 
lub źródło spalania paliw;
 – informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nierucho-
mości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich paliwach;
 – numer telefonu właściciela lub zarządcy;
 – adres e-mail (opcjonalnie).

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy 
danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki 

ze smogiem. Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanie-
czyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną 
uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu techniczne-
go budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu ko-
miniarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo 
wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekracza-
jącej 1 MW.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane 
w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak zło-
żenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach 
ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak 
instytucję czynnego żalu, oznacza to, iż złożenie deklaracji po terminie, 
jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, 
link poniżej:

https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja... 

Pomoc w wypełnieniu deklaracji: osobiści w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku, telefonicznie: 23 6933077, mailowo: srodowisko@nasielsk.pl

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci” 

[Wisława Szymborska]

    

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady Miejskiej 
w imieniu radnych Rady Miejskiej w Nasielsku 

składają 

najszczersze i płynące z głębi serca  
wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

Ś.P. Bronisława Skoroszewskiego
przedstawiciela Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  

i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Nasielsku 

Pana Bronisława Skoroszewskiego zapamiętamy  
jako oddanego Polsce obywatela i wiernego sługę Ojczyzny,  

patriotę, na którego obecność mogliśmy liczyć podczas uroczy-
stości historycznych  

ważnych dla naszej gminy i dla Polski.
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Modernizacja Stadionu Miejskiego
Modernizowany Stadion Miejski 
w Nasielsku zmienia swoje oblicze. 
Obiekt zyska boisko z trawy synte-
tycznej wraz z odwodnieniem, try-
bunę dla 321 osób, kort tenisowy 
o nawierzchni z trawy syntetycznej, 
bramki, wiaty dla zawodników oraz 
inne projektowane artykuły i sprzęty 
sportowe. W ramach modernizacji 
powstanie również si łownia ze-
wnętrzna i plac zabaw o powierzch-
ni ok. 200 m2. Zostaną nasadzone 
drzewa i trawy ozdobne oraz po-
wstanie nowe oświetlenie boiska. 

22 września br. burmistrz Nasielska 
– Bogdan Ruszkowski wraz z kie-
rownikiem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosławem Kasiakiem 
dokonali wizji modernizowanego obiektu. Prace są jeszcze w trakcie realizacji, natomiast w chwili obecnej widać 
już nową murawę ze sztucznej trawy. 

W dalszej kolejności zostanie wykonane ogrodzenie całego obiektu oraz plac zabaw dla najmłodszych, a także 
nawierzchnia na korcie tenisowym. 

Koszt inwestycji to blisko 4 mln zł, 
z czego 2,3 mln zł z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 

Prace wykonuje firma Anmed Sp. 
z o.o. Planowany termin zakończenia 
zadania to koniec października 2021 
roku. 

Po wyremontowanym i rozbudo-
wanym w 2016 roku budynku na 
Stadionie Miejskim w Nasielsku, mi-
łośnicy sportu doczekają się już 
niebawem obiektu sportowo-rekre-
acyjnego, na który tak długo czekali. 

Wydział Administracji i Nadzoru
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Budynek biblioteki 
wyróżniony
W poniedziałek, 20 września, odbyły się obrady jury I edycji konkursu 
„Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”, którego organizatorem był Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Jest nam niezmiernie miło 
poinformować, że zgłoszony przez Wydział Administracji i Nadzoru budy-
nek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku zdobył wyróżnie-
nie, a tym samym nagrodę w kwocie 5 tys. zł. Warto podkreślić, że kryteria 
oceny jury, w skład którego weszli przedstawiciele m.in.: Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzy-
szenia Konserwatorów Polskich czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 
były wielowymiarowe:

• wysoki poziom i właściwy zakres badań konserwatorskich,
• jakość i forma programu prac konserwatorskich i wykonania,
• zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej,
• jakość i trafność adaptacji do nowych potrzeb,
• uwzględnienie potrzeb społecznych,
• oddziaływanie konserwatorskie na życie miejscowej społeczności i kra-
jobraz kulturowy,
• aktywność w pozyskaniu środków,
• skala, waga i złożoność problemu konserwatorskiego, jaki został roz-
wiązany.

Cieszymy się, że trud włożony w renowację Biblioteki został doceniony na 
szczeblu wojewódzkim. Wyróżnienie z rąk ekspertów jest dla nas powo-
dem do dumy i zachętą do podejmowania dalszych działań.

Link do listy laureatów https://bit.ly/2XRAwg9
Wydział Administracji i Nadzoru
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Diagnoza lokalnych 
zagrożeń społecznych 
Szanowni Państwo,
Gmina Nasielsk w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021 zaprasza do 
wzięcia udziału w badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy 
problemów społecznych na terenie Gminy Nasielsk, którego celem jest okre-
ślenie skali i specyfiki problemu uzależnień od alkoholu, substancji psychoak-
tywnych oraz zjawiska przemocy na terenie Gminy Nasielsk.

Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych 
z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Defilad 1.

Badanie dotyczyć będzie następujących grup odbiorców:
• uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz uczniów szkół ponadpodsta-

wowych, 
• dorosłych mieszkańców, 
• sprzedawców napojów alkoholowych (ankieta telefoniczna).

Badanie dla dorosłych mieszkańców zostanie przeprowadzone w formie elek-
tronicznej anonimowej ankiety zamieszczonej na stronie www.nasielsk.pl. 

W imieniu Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego prosimy 
mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badań po-
przez wypełnienie ankiety. Wyniki powyższej diagnozy pomogą nam 
w opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022.  

Wydział Administracji i Nadzoru
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Budżet 
Obywatelski 
Od 20 września do 10 października 
br. można zagłosować na najciekaw-
sze projekty w Budżecie Obywatel-
skim Mazowsza. Budżet Obywatelski 
to wydzielona część budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego, o której 
przeznaczeniu decydują mieszkańcy 
poprzez głosowanie. Do dyspozycji 
jest aż 25 mln złotych.

Głosować można na stronie bom.
mazovia.pl. Przy oddawaniu głosu 
konieczne jest podanie imienia, na-
zwiska, miejsca zamieszkania oraz 
numeru telefonu komórkowego, na 
który zostanie wysłany kod weryfi-
kacyjny. Każdy mieszkaniec Mazow-
sza może oddać dwa głosy – jeden  
na projekt z puli ogólnowojewódz-
kiej i jeden z podregionalnej. Z myślą 
o osobach, które nie mają dostępu  
do komputera, internetu lub nie po-
siadają telefonu komórkowego, przy-
gotowane zostały specjalne punkty  
w siedzibie urzędu i jego delegaturach, 
w których mieszkańcy po wcześniej-
szym umówieniu się mogą oddać 
swój głos.

Głosowanie w Budżecie Obywatel-
skim daje możliwość bezpośredniego 
decydowania o tym, które inwestycje 
zostaną wykonane ze środków woje-
wództwa mazowieckiego. Wybierając 
najbardziej interesujący projekt, mamy 
realny wpływ na rozwój Mazowsza. 
Projekty wybrane przez mieszkań-
ców zostaną zrealizowane przez 
samorząd województwa w 2022 r. 

U NAS

Connecting Europe Express 
przejechał przez Nasielsk
W poniedziałek, 20 września br., około godziny 14.00 przez gminę 
Nasielsk przejeżdżał wyjątkowy pociąg Connecting Europe Express.

W trasę dookoła Unii Europejskiej wyruszył on 2 września z Lizbony, 
stolicy Portugalii i w trakcie swojej ponad pięciotygodniowej podróży 
zatrzyma się w ponad stu miastach. Na terenie Polski pociąg zatrzymał 
się w Warszawie, Gdańsku, po czym pojechał na Litwę, Łotwę i Estonię,  
a w drodze powrotnej zatrzyma się w Białymstoku i Krakowie. 

Specjalny pociąg można było zwiedzać na wybranych stacjach. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszył się  wagon pierwszej klasy Kolei Szwaj-
carskich z panoramicznymi oknami. Inicjatywa podróży pociągu jest 
częścią obchodów Europejskiego Roku Kolei, które promują kolej jako 
bezpieczny i ekologiczny środek transportu. CEE swoją podróż zakończy  
7 października w Paryżu, z okazji francuskiej prezydencji w Unii.

Michał B.
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16.09. Kosewo - pożar budynku 
(2 zastępy)

16.09. Kędzierzawice - pomoc 
policji w otwarciu mieszkania, 
w którym mogła znajdować się 
osoba potrzebująca pomocy 
medycznej. (1 zastęp)

17.09. Nasielsk, ul. Słoneczna, 
Kampol - alarm monitoringu 
ppoż (1 zastęp)

19.09. Stare Pieścirogi ul. Kole-
jowa - pożar kotłowni (2 zastę-
py)

21.09. Nasielsk ul. Warszawska 
- pożar samochodu (2 zastępy)

24.09. Lelewo - powalone drze-
wo na jezdnię oraz zerwana linia 
energetyczna (2 zastępy)

24.09. Żabiczyn - pochylone 
drzewo zagrażające bezpie-
czeństwu (1 zastęp)

25.09. Kosewo - zadymienie na 
posesji (1 zastęp)

25.09. Słustowo - usunięcie 
gniazda owadów błonkoskrzy-
dłych (1 zastęp)

27.09. Nasielsk zbieg ul. Młynar-
skiej, Warszawskiej i Kościusz-
ki - kolizja 2 aut osobowych (1 
zastęp)

27.09. Pianowo Bargły - pomoc 
osobie poturbowanej przez kro-
wę (1 zastęp)

28.09. Nuna -  pożar sadzy  
w przewodzie kominowym  
(1 zastęp)

28.09. Nasielsk ul. Kościelna 
- usunięcie gniazda owadów 
błonkoskrzydłych (1 zastęp)

28.09. Nasielsk ul. Płońska zde-
rzenie 3 samochodów oso-
bowych. Jedna osoba zabrana 
przez ZRM do szpitala (1 zastęp)

28.09. Pniewo - kolizja 2 aut 
osobowych (1 zastęp)

Kronika OSP
NASIELSK

FOTOOBSERWATOR

Auto reklama
Od Czytelników ŻN otrzymaliśmy zgłoszenie o aucie zaparkowanym  
na chodniku przy ulicy POW w pobliżu przejścia dla pieszych na prze-

ciwko sklepu GS. Jest on oklejony numerami telefonów i informacjami 
o skupie aut.

- Pojazd stoi tu już od dawna i blokuje miejsce parkingowe! Nie można 
na chwilę zaparkować, żeby pójść kupić świeże pieczywo! Powinny się 
tym zainteresować służby porządkowe – mówią zirytowani mieszkańcy.

(red.)

Z POLICJI

Potrącona 
rowerzystka zmarła
Zarzut spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego poważne 
obrażenia ciała odniosła 39-letnia rowerzystka, usłyszał 25-latek z gminy 
Winnica. Podejrzany odpowie jeszcze za ucieczkę z miejsca wypadku. 
Mężczyzna został zatrzymany przez nasielskich kryminalnych. 

Przypomnijmy, 1 września po godz. 5.00 rano dyżurny nowodworskiej 
komendy przyjął zgłoszenie o potrąceniu rowerzystki na DW 632 w miej-
scowości Pniewo gm. Nasielsk. 39-letnia kobieta z ciężkimi obrażeniami 
ciała trafiła do szpitala. Na miejsce natychmiast przybyli policjanci, którzy 
pod nadzorem prokuratora przez kilka godzin wykonywali czynności na 
miejscu wypadku. Mundurowi ustalili, że kobietę potrącił prawdopodob-
nie pojazd koloru brązowego/kawowego, który poruszał się od strony 
Pułtuska w kierunku Nasielska. Kierowca uciekł autem z miejsca zdarze-
nia.

Kryminalni z Nasielska oraz policjanci wydziału kryminalnego z nowo-
dworskiej komendy policji niezwłocznie podjęli działania mające na celu 
wytypowanie i zatrzymanie sprawcy wypadku drogowego.

Trop zaprowadził nasielskich kryminalnych na prywatną posesję w gminie 
Winnica, kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie doszło do potrącenia 
rowerzystki. Tam funkcjonariusze zastali podejrzewanego mężczyznę 
oraz ukryty w pomieszczeniu gospodarczym, poszukiwany samochód, 
z uszkodzonym przednim narożnikiem.

W związku z podejrzeniem udziału w wypadku drogowym nasielscy kry-
minalni zatrzymali mężczyznę. Uciekinierem z miejsca wypadku okazał 
się 25-letni mieszkaniec gminy Winnica.

Zebrany przez policjantów oraz prokuratora z Prokuratury Rejonowej 
w Pułtusku materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Hubertowi 
M. zarzutów karnych spowodowania wypadku drogowego oraz ucieczki 
z miejsca zdarzenia.

Do prokuratorskiego wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu 
przychylił się Sąd Rejonowy w Pułtusku, który aresztował mężczyznę na 
okres trzech miesięcy. Podejrzanemu grozi teraz kara do 12 lat pozba-
wienia wolności.

13 września 2021 r. pokrzywdzona w wypadku rowerzystka, zmarła 
w wyniku odniesionych obrażeń

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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Kontynuacja akcji 
„Warto powracać 
bezpiecznie”
16 września 2021 r., w imieniu Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkow-
skiego – Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru – Krzysztof Mil-
ler przy udziale funkcjonariuszy Policji: asp. sztab. Katarzyny Rokickiej  
i asp. Radosława Wasilewskiego z Komisariatu Policji w Nasielsku oraz asp. 
sztab. Joanny Wielochy i mł. asp. Anety Fabisiak-Wydurskiej z Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odwiedzili Szkołę 
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym w ramach ak-

cji „Warto powracać bezpiecznie”. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
uczniowie najmłodszych klas podczas spotkania zapoznali się m.in. z za-
sadami bezpiecznego poruszania się po drodze oraz znaczenia kolorów 
sygnalizacji świetlnej. W podziękowaniu za aktywność dzieci uczestniczą-
ce w wydarzeniu otrzymały odblaskowe breloki, smycze, worki i notesy.

Przypomnijmy, że akcja „Warto powracać bezpiecznie” zapoczątkowa-
na została w 2015 r., a przez cały czas jej trwania podopieczni przedszkoli  
i szkół z terenu Gminy Nasielsk systematycznie pogłębiają swoją wiedzę 
z zakresu bezpieczeństwa na drodze. 

Wydział Administracji i Nadzoru

NASZE DZIECI

Bezpieczny 
przedszkolak 
W piątek, 24 września br., w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku 
gościli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim oraz policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku wraz 
z burmistrzem Nasielska, Bogdanem Ruszkowskim. Spotkanie odby-
ło się w ramach akcji ,,Bezpieczny Przedszkolak”, a jego tematem było 
szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Panie asp. szt. Joanna Wielocha i mł. 
asp. Aneta Wydruska-Fabisiak rozmawiały z dziećmi o bezpieczeństwie 
na drodze, bezpiecznych zabawach na powietrzu oraz o zachowaniu 
ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Dzieci wykazały się dosko-
nałą wiedzą i bezbłędnie odpowiadały na zadawane przez policjantów 
pytania. Prowadzący spotkanie policjanci udzielili przedszkolakom kilku 
cennych wskazówek dotyczących bezpiecznego poruszania się po dro-
dze, właściwych zachowań w domu i na podwórku. Podkreślali, jak waż-
ne dla własnego bezpieczeństwa jest noszenie elementów odblaskowych, 
szczególnie teraz w okresie jesiennym. Szczególnym zainteresowaniem 

wśród przedszkolaków cieszyła się prezentacja wyposażania policyjnego, 
a w szczególności możliwość obejrzenia radiowozu policyjnego czy za-
łożenia kajdanek. Po części teoretycznej dzieci wybrały się na skrzyżowa-
nie w celu utrwalenia prawidłowych zasad bezpiecznego przechodzenia 
przez przejście dla pieszych. Na zakończenie spotkania nasze przedszko-
laki wręczyły policjantom skromne upominki i zrobiły pamiątkowe zdję-
cia, a Burmistrz przekazał dzieciom gadgety odblaskowe jak opaski, worki, 
breloczki, smycze na klucze.

Składamy serdeczne podziękowania burmistrzowi Nasielska, Bogdanowi 
Ruszkowskiemu oraz policjantom z Komendy Powiatowej Policji w No-
wym Dworze Mazowieckim i Policjantom z Komisariatu Policji w Nasielsku 
za pomoc w realizacji zadań w ramach akcji „Bezpieczny Przedszkolak”.

SPN
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NASZE SPRAWY

Inicjatywa lokalna w Nowej Wsi
Kolejna inicjatywa lokalna została zrealizowana. Kilka dni temu zostały zakończone prace związane z pomysłem 
mieszkańców Nowej Wsi. Z inicjatywy sołtysa miejscowości Michała Brodowskiego i byłej sołtys Urszuli Dąbrow-
skiej częściowo zagospodarowany został plac u zbiegu ulic Nowa Wieś, Piaskowa i Wiejska.

 – Byliśmy jednym z sześciu zwycięskich podmiotów, które w ubiegłym roku stanęły do konkursu „Inicjatywa 
lokalna”, w którym w sumie  złożono 22 oferty. Za kwotę 3,5 tys. złotych zakupione zostały ławki parkowe oraz 
wykonana została tablica z historią Nowej Wsi. Ponadto, firma KaBa Leszek Kaczyński na własny koszt ułoży-
ła kostkę brukową o powierzchni 25m2, a z własnych funduszy zakupiliśmy drzewka, nasiona trawy oraz wraz  
z mieszkańcami uporządkowaliśmy teren – mówi sołtys Michał Brodowski. – Mam nadzieję, że plac ten sta-
nie się miejscem integracji sąsiedzkiej, a także punktem na mapie lokalnej turystyki gminy Nasielsk. Niewielki 
zakres prac natomiast ma być zalążkiem do kolejnych pomysłów mieszkańców. Ławeczki zachęcają, aby na 
nich przysiąść, a na tablicy znaleźć ciekawostki historyczne dotyczące najstarszej wsi na terenie gminy – dodaje. 

Uroczyste odsłonięcie tablicy odbyło się 23 września br. podczas zebrania sołeckiego, na które przybył rów-
nież Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. Na tablicy, oprócz historii miejscowości przygotowanej przez dr. 
Stanisława Tyca i panią Annę Kotarbińską, zamieszczone zostały zdjęcia z prywatnych zbiorów pani Anny oraz 
sołtysa Nowej Wsi.

Pomysł na stopniowe zagospodarowywanie tego terenu na tyle spodobał się mieszkańcom Nowej Wsi, że po-
stanowili oni przeznaczyć część przyszłorocznego funduszu sołeckiego na budowę drewnianej altany, w której 
będą mogli spotykać się chociażby na zebrania sołeckie. 

Aktualnie nie mają takiego miejsca do spotkań. 
(red.)

UROCZYSTOŚCI

Jubileusz 100-lecia urodzin 
W środę, 15 września br., mieszkanka gminy Nasielsk 
– pani Janina Głodek obchodziła piękny Jubileusz 
100-lecia swoich urodzin. W tym, szczególnym 
dniu z najlepszymi życzeniami do Szanownej Jubilatki 
przybyły jej córki: Grażyna i Bogusława oraz przed-
stawiciele nasielskiego urzędu: Bogdan Ruszkowski – 
Burmistrz Nasielska i Ewa Mikulska – Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego. Pani Janina oprócz gratulacji i życzeń 
otrzymała kosz barwnych kwiatów oraz symboliczny 
prezent. Z tej niecodziennej okazji skosztowano pysz-
nego tortu urodzinowego, który dla ukochanej mamy 
osobiście zrobiła córka Bogusława.

Pani Janina Genowefa Głodek, z domu Pamrowska 
urodziła się 15 września 1921 r. w Krzynowłodze Wiel-
kiej, z rodziców: Jana i Bronisławy, z domu Krupka. 

Pani Janina mieszka w Starych Pieścirogach, tutaj rów-
nież pracowała jako kucharka w miejscowym przedszkolu. Życie przyniosło jej wiele różnych doświadczeń, któ-
re nie złamały jej lecz jeszcze bardziej wzmocniły w podejmowanych działaniach, szczególnie dla dobra swojej 
rodziny. Jak zgodnie podkreślają córki, ich mama to dzielna, pracowita, zaradna kobieta, która musiała i zawsze 
potrafiła sobie radzić. Choć życie jej nie rozpieszczało, pozostaje ciepłą, miłą osobą, optymistycznie patrzącą  
na świat. Pani Janina miała dwóch mężów. Pierwsze małżeństwo z Heronimem Nowotka nie trwało długo z uwa-
gi na jego śmierć w Królewcu. Z tego małżeństwa Pani Janina miała syna Stanisława. Po wojnie zawarła związek 
małżeński z Janem Głodkiem, z którym przeżyli wspólnie 32 lata. Owocem tego małżeństwa są dwie córki.

Nasza Jubilatka doczekała się pięciu wnuków, 
trzech wnuczek, sześciu prawnuków i czte-
rech prawnuczek. Pani Janina jest otoczona 
serdeczną opieką swoich córek, a szczególnie 
pani Bogusławy. Za tę troskę, okazywane ser-
ce oraz życzliwość wdzięczna jest im mama  
i my również składamy za to wyrazy podzię-
kowania. Nie ma bowiem nic piękniejszego  
w życiu nad ciepło, miłość i troskę okazywaną 
najbliższym. Naszej Dostojnej Jubilatce jeszcze 
raz życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia 
oraz nieustającej pogody ducha.

Ewa Mikulska

ROZMOWA Z…

Ruszkowo  
znane na Mazowszu
Michałem Ziółkiem sołtysem wsi Ruszkowo o inicjaty-
wach realizowanych przez to sołectwo. W niedzielę,  
29 sierpnia br., w Muzeum Wsi Radomskiej odbyły się 
Dożynki Województwa Mazowieckiego, podczas któ-
rych wręczone zostały nagrody w ramach V edycji kon-
kursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich – Sukces widać po sąsiedzku”. Sołectwo 
Ruszkowo zajęło V miejsce w konkursie, zdobywając 
nagrodę o wartości 1 500 zł. 
Czym jest dla Pana  zajęcie tak 
wysokiego miejsca w konkursie?

 – Jest mi niezmiernie miło ode-
brać takie wyjątkowe wyróż-
nienie. Z całą pewnością jest to 
docenienie moich starań, które 
podjąłem, aby uatrakcyjnić na-
sze najbliższe otoczenie. 

Jakie inicjatywy są realizowane 
przez sołectwo?

 – Główne inicjatywy związane 
są z poprawą użyteczności budynku świetlicy wiejskiej w Ruszkowie oraz 
terenu przylegającego do niej. W ramach funduszu sołeckiego w świetli-
cy została wykonana łazienka oraz przyłączone szambo. Został również 
przygotowany plac zabaw, który cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych mieszkańców. Ze środków w ramach inicjatywy 
lokalnej powstała altana służąca jako miejsce integracji społeczności 
lokalnej. Ponadto, na terenie sołectwa funkcjonuje Koło Gospodyń 
Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie. Członkowie KGW aktywnie 
działają, mając na celu integrację mieszkańców, organizację warsztatów 
i spotkań edukacyjnych, organizację akcji charytatywnych, konkursów, 
stoisk promocyjnych. Wspólnie staramy się zmienić naszą przestrzeń. 

W tym roku otrzymaliśmy także dofinansowanie w ramach Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Tegoroczny fundusz sołecki zo-
stał przeznaczony na wymianę stolarki okiennej, wymianę podłogi oraz 
budowę ogrodzenia. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę przy 
zrywaniu starej podłogi oraz przygotowaniu terenu pod wylewkę be-
tonu, w szczególności mieszkańcom Ruszkowa oraz członkom KGW 
„Optymiści z klasą”. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu prace przebie-
gły bardzo sprawnie. Ponadto stale podejmuję starania ku aktywizacji 
mieszkańców oraz intensyfikacji współpracy między mieszkańcami 
a samorządem.

Co jest kluczem do osiągnięcia takiego sukcesu?

 – Kluczem jest ciężka praca, wytrwałość oraz współpraca między 
mieszkańcami. Sam nie mógłbym zrobić tak wiele. Cieszę się, że na 
naszym terenie są osoby zmotywowane do działania, którym chce się 
zmieniać otoczenie. Jestem dumny, że dzięki podjętym inicjatywom 
nasza mała miejscowość jest wyróżniana na poziomie wojewódzkim. 

Jakie macie Państwo plany? 

 – W tym roku planujemy wykonać pierwszy etap ścieżki edukacyjnej, 
która będzie znajdowała się przy świetlicy wiejskiej. Ścieżka zostanie 
wykonana dzięki dofinansowaniu w ramach programu Mazowsze Lo-
kalnie. Ponadto nasze działania wciąż będą dotyczyły świetlicy. Pracy 
jest naprawdę dużo. Chcemy położyć terakotę na podłogę, wyposa-
żyć kuchnię, odświeżyć salę, poprawić wycieki na dachu oraz wykonać 
nowe orynnowanie. 

Na co przeznaczy Pan wygrane pieniądze?

 – Potrzeb mamy bardzo dużo. Dlatego też wybór głównego celu, na co 
przeznaczymy nagrodę, przedyskutuję z mieszkańcami. Z całą pewno-
ścią będzie to coś do wyposażenia świetlicy. Mam nadzieję, że z każdym 
rokiem świetlica będzie piękniała, a nam – mieszkańcom – nie zabrak-
nie wytrwałości i motywacji do kolejnym działań. Liczę też na stałą 
współpracę z samorządem i pomoc przy realizacji następnych inicjatyw.

(red.)



6 Życie Nasielska nr 21 (589); 1.10.2021–14.10.2021KULTURA

WARTO PRZECZYTAĆ

Starcie z Abwehrą 
Jest rok 1933, a my wraz 

z bohaterami powie-

ści Marka Krajewskiego 

Miasto szpiegów trafia-

my do Wolnego Miasta 

Gdańska, gdzie toczy 

się jej akcja. Tu bowiem 

z a p rowa d z i  „ Ł ys s e -

go”, czyli Edwarda Po-

pielskiego, śledczego 

kryminalnego ze Lwo-

wa kolejna sprawa wagi 

państwowej, którą bę-

dzie musiał rozwikłać 

współpracując ze służ-

bami specjalnymi II RP. 

W Niemczech do władzy doszedł Hitler, w Gdańsku pełną parą działa 

już Abwehra, a relacje między Polakami i Niemcami w tym mieście stają 

się napięte. Nasilają się ataki na polską społeczność, dochodzi do tajem-

niczych porwań, na ulicach miasta robi się bardzo niebezpiecznie. Za-

równo polski, jak i niemiecki wywiad prowadzą swoje działania i szukają 

odwetu. Popielski wraz z rodziną: córką Ritą i kuzynką Leokadią pod tzw. 

przykrywką zamieszka w niespokojnym Gdańsku, gdzie zostanie uwikła-

ny w aferę szpiegowską i będzie musiał się zmierzyć z bezwzględnym 

Oskarem Reile – szefem gdańskiej Abwehry. Spotka tu również żądną 

zemsty wdowę Irenę Arendarską oraz wiele barwnych i niejednoznacz-

nych postaci. Warto wskazać, że Krajewski wprowadza do akcji także 

autentyczne postacie (kapitan Jan Żychoń) oraz prawdziwe wydarzenia 

(np. pobicie polskich dziewcząt). 

Jak zwykle w utworach tego autora znaleźć można wyjątkową dbałość 

o szczegóły dotyczące warstwy dokumentalnej, zarówno topograficz-

ne, scenograficzne, kulinarne, jak i językowe – a przecież tym razem 

w powieści pojawią się przedstawiciele kilku nacji: Polacy, Niemcy, Ukra-

ińcy, Kaszubi i Żydzi.

Intryga Miasta szpiegów jest ciekawie skonstruowana i sprawia, że po-

wieść pełną dynamicznych zwrotów akcji czyta się z uwagą i zaintere-

sowaniem. 

Moim zdaniem słabą stroną powieści jest stosunkowo niewiele informa-

cji na temat Gdańska, jeśli zestawimy go z Wrocławiem czy Lwowem 

– miast znanych z innych kryminałów tego autora. Tym razem dość po-

bieżnie została przedstawiona zarówno topografia Gdańska, jak i jego 

mieszkańcy. Zbyt ogólnikowo potraktowany został również wątek do-

tycząca więzienia w Sztumie. Za to w tej części opowieści o Popielskim 

znajdziemy więcej informacji na temat jego kuzynki Leokadii Tchórznic-

kiej zwanej pieszczotliwie Lodzią.  

To już dziesiąty tom przygód Łyssego i trzecia część utrzymana w kli-

macie intrygujących powieści szpiegowskich po Dziewczynie o czterech 

palcach i Pomocniku kata.

W Mieście szpiegów mamy ciekawą historię, różnorodnych bohate-

rów, świetnie oddany klimat międzywojennej RP i szczyptę humoru, co 

sprawia, że czyta się ją bardzo dobrze. A jak ważną rolę odegrają w niej 

niepozorne wszy dowiedzą się wszyscy, którzy po nią sięgną. Napraw-

dę warto, tym bardziej, że ten kryminał w stylu retro można czytać bez 

znajomości poprzednich części serii. Polecam.

iwona pęcherzewska

ROZ(G)RYWKA

Mr. Jack
Mr. Jack: Nowy Jork to dwuosobo-
wa gra dedukcyjna, w której wcie-
lamy się w Kubę Rozpruwacza 
oraz najsłynniejszych detektywów. 
Autorzy gry zapraszają graczy od  
9 roku życia, a czas rozgrywki nie 
powinien przekroczyć 
30 m inut .  Po dc z a s 
zabawy przenosimy 
się do XIX- wieczne-
go L ondynu,  gdzie 
p o d c z a s  ś l e d z t w a 
w sprawie Kuby Roz-
pruwacza, zwanego 
Mr. Jack, aresztowano 
Francisa J. Tumblety’e-
go, który po opłace-
niu kaucji ucieka do 
Stanów Zjednoczo-
nych. O zdarzeniu zo-
s t a j e  n i e z wł o c z n i e 
powiadomiona no-
wojorska policja, która 
próbuje schwytać po-
dejrzanego. Tymcza-
sem w Nowym Jorku 
ktoś popełnia zbrod-
nie podobne do tych 
z Londynu przypisy-
wanych Kubie Roz-
pruwaczowi. Podczas 
rozgrywki jeden z uczestników 
wciela się w Mr. Jacka, ale jedynie 
on wie, pod którą postać się pod-
szywa. Drugiemu graczowi przypa-
da rola detektywa, którego celem 
jest zdemaskowanie Jacka i areszto-
wanie go, zanim upłynie ósma tura. 
Tymczasem Rozpruwacz próbuje 
uciec pod osłoną nocy z dzielnicy 
i przetrwać osiem tur, pozostając 
nierozpoznanym. Na planszy roz-
mieszczone są latarnie, względem 

których należy rozmieścić posta-
ci. Te, znajdujące się w bezpośred-
nim zasięgu ulicznego oświetlenia, 
są widoczne – można dostrzec ich 
twarz, widzą się również nawza-
jem. Na koniec każdej tury osoba 

grająca Jackiem musi powiedzieć, 
czy jego postać jest widoczna. 
Pozwala to detektywowi zawęzić 
krąg podejrzanych. W tym celu 
gracze toczą zaciekłe pojedynki, 
przemieszczając po planszy pion-
ki tak, aby znajdowały się w cieniu 
lub w świetle latarni, co dla jednej 
lub drugiej strony jest mniej lub 
bardziej korzystne. Oprócz plan-
szy, gra wyposażona jest w okrą-
głe pionki z wizerunkami postaci, 

a także karty alibi i detektywów 
oraz żetony kordonów, włazów, 
przez które można się wymknąć, 
żetony latarni i kartę świadka. Jest 
to rozbudowana wersja Mr. Jack, 
w której na ulicach Londynu toczy 

się pojedynek między 
Kubą Rozpruwaczem 
a S cot land Yardem 
ze słynnym Sherloc-
kiem Holmesem na 
czele. Podczas każdej 
tury należy rozegrać  
4 z 8 postaci, natomiast 
w turach n ieparz y-
stych detektyw wy-
biera pierwszą i ostatnią 
płytkę, a w parzystych 
dwie. Ponadto latar-
nie gasną w czterech 
początkowych turach. 
Gra Mr. Jack nazywana 
jest „grą światła i cie-
nia”, ponieważ postaci 
są widoczne, a świa-
dek pojawia się w mo-
mencie sąsiadowania 
z latarnią lub innym 
pionkiem, a także sto-
jąc na polach oświe-
tlanych przez reflektor 

Johna H. Watsona. W każdej turze 
gracz podszywający się pod Jacka 
ujawnia tylko, czy jest widoczny 
–  należy obrócić wtedy konkret-
ne pionki na stronę z wizerunkiem 
niewinnego aniołka. Są to jedyne 
działania, jakie mogą doprowadzić 
detektywów na trop złoczyńcy, 
dlatego strategia ułożenia postaci 
powinna być dobrze przemyślana.

OI

Z BIBLIOTEKI. Spotkanie autorskie

„Przyjdzie pogoda na szczęście” w DKK
Przyjdzie pogoda na szczęście 
pod takim hasłem, będącym tytu-
łem najnowszej powieści Wioletty 
Piaseckiej, 17 września br. w czy-
telni Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nasielsku w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Książki od-
było się jej spotkanie autorskie. 

Wioletta Piasecka odwiedziła na-
szą placówkę już po raz kolejny. 
Obecnie mieszka w Leśniczówce 
Baranówce w gminie Frombork. 
W swoim dorobku posiada po-
nad czterdzieści książek dla dzieci 
i młodzieży oraz wiele scenariu-
szy teatralnych, wierszy, tekstów 
piosenek i słuchowisk radiowych. 
W 2020 roku nap i sa ła  s woją 
pierwszą książkę dla dorosłych pt. 
Przyjdzie pogoda na miłość. 

Spotkanie promujące tę książ-
kę odbyło się w naszej placów-
ce w październiku 2020 roku. 
W ubiegłym roku ukazała się rów-
nież druga powieść pt. Bez pla-
nu B, a na piątkowym spotkaniu, 
w miłej atmosferze przy kawie 
i ciasteczkach, autorka przybliżyła 
nam powieść pt. Przyjdzie pogo-
da na szczęście, która jest konty-
nuacją losów Magdy, Zuzi i Joanny, 
trzech przyjaciółek znanych nam 
z pierwszej części serii. Jak powie-

działa sama autorka, jej pierwsza 
powieść cieszyła się wielką popu-
larnością i stanęła  przed możliwo-
ścią napisana drugiej części. Pisząc, 
była pełna obaw, czy uda się jej 
stworzyć coś równie wciągają-
cego i pełnego wrażeń. Lecz po 
pierwszych recenzjach odetchnę-
ła. Udało się, a tym samym planuje 
już napisać część trzecią. Przyjdzie 
pogoda na miłość i szczęście to 
perypetie trzech młodych kobiet, 
które właśnie wchodzą w doro-
słe życie. Właściwie się z życiem 
zderzają. Ich marzenia brutalnie 
weryfikuje rzeczywistość. W po-
wieści znajdziemy miłość, zdradę, 

złamane serce, ale również cho-
robę i zwichniętą karierę. Obok 
tego pojawia się jednak nadzieja, 
a przede wszystkim wielka kobie-
ca przyjaźń. 

Jeśli przeżywasz rozterki i rozcza-
rowania, ta książka jest dla Cie-
bie. Jeśli potrzebujesz otuchy, bo 
w Twoim życiu się nie układa, ta 
książka jest dla Ciebie. Jeśli po pro-
stu masz ochotę na dobra lekturę, 
to Przyjdzie pogoda na szczęście 
jest idealnym wyborem. Wszystkie 
książki znajdują się w naszej biblio-
tece. Zapraszamy do lektury.

(bibl.)
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Cudem ocalały nasielszczanin
W piątek, 24 września 2021 r., 
odbyło się niezwykłe spotkanie 
z ostatnim żyjącym członkiem 
nasielskiej społeczności żydow-
sk iej  urodzonym w Nasielsku 
przed II Wojną Światową, panem 
Mauricem Chandlerem. Wydarze-
nie online zostało zorganizowa-
ne dla uczniów lokalnych szkół, 
które biorą udział w Międzysz-
kolnym Projekcie Edukacyjnym 
„To nasza wspólna historia”. Ini-
cjatorem spotkania był G lenn 
Kurtz, znany naszej społeczności 
z rozpowszechnienia trzyminu-
towego f ilmu nagranego przez 
jego dziadka, Davida, w 1938 r. w 
Nasielsku. Pan Chandler był jedną 
z osób pojawiających się na tym 
unikatowym nagraniu. 

Nasielska młodzież oraz nauczy-
ciele ze Szkoły Podstawowej nr 
1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Iwaszk iewicza,  którz y zg łosi-
li chęć uczestnictwa w projekcie 
mogli wysłuchać historii Mauri-
ce’a Chandlera, urodzonego 16 
listopada 1924 r. w Nasielsku jako 
Mosze Tuchendler. Obdarzony 
wspaniałą pamięcią, opowiedział, 
jak wyglądało jego życie w przed-
wojennym Nasielsku, gdzie cho-
dził do szkoły i miał przyjaciół. 
Następnie wspominał czasy 
wojenne, przymusową pracę, 
łapankę czy spalenie przez 
hit lerowców przedmiotów 
religijnego kultu w nasielskiej 
synagodze. 

Pan Chandler wraz ze swoim 
starszym bratem początkowo 
uciekł w okolice Białegosto-
ku. Jednak warunki, w jakich 
przyszło im żyć, były tak cięż-
kie, że na prośbę brata chłop-
cy wrócili na Mazowsze, do 
Warszawy, gdzie schronili się 
ich rodzice wraz z młodszym 
bratem. Kilkunastoletni Mosze 
chciał wrócić do Białegosto-
ku, jednak matka przekona-
ła go, aby pozostał w stolicy 
kilka tygodni i przemyślał de-
cyzję. Tymczasem powstało 
getto warszawskie, do którego 
trafiła cała rodzina Tuchendle-

rów. Pan Chandler wspominał tra-
giczne warunki panujące w gettcie, 
przywołał obraz ludzi, a w szcze-
gólności dzieci  umierających 
z głodu na ulicach. Postanowił 
uciec. Wraz ze starszym bratem 
oraz trzema innymi chłopcami, 
wydostali się z getta, spotykając 
po drodze polskich policjantów. 
Chłopcy zaproponowali funkcjo-
nariuszom pięć złotych w zamian 
za przewiezienie ich autem z dala 
od getta. Po drodze natknęli się 
na niemieckiego funkcjonariu-
sza, który powinien ich wylegi-
tymować, co oznaczałoby dla 
chłopców śmierć lub osadzenie 
w obozie koncentracyjnym. Jed-
nak pogoda w tamtym czasie była 
nietypowa, bowiem 20 maja pa-
dał śnieg, co okazało się korzyst-
ne dla uciekinierów, którzy dzięki 
złym warunkom atmosferycznym 
uniknęli wylegitymowania. Kiedy 
przekroczyli granice Warszawy, 
spotkali kobietę, która zapropo-
nowała im posiłek. W tym czasie 
panował tyfus. Chłopcy zachoro-
wali – Mosze wyzdrowiał, ale jego 
brat zmarł. Pewnego dnia mło-
dy Tuchendler zapukał do drzwi 
Heleny Jagodzińskiej. Ta dała mu 
pracę, za którą Mosze nie chciał 
zapłaty, jedynie miejsce do spa-

nia i wyżywienie. Po kilku 
tygodniach sołtys wsi oznaj-
mił, że weszło w życie rozpo-
rządzenie, zgodnie z którym 
Żydzi nie mogą przebywać 
poza gettem. Mosze posta-
nowił opuścić dom pani He-
leny w Węgrowie. Kobieta 
jednak poprosiła, aby został 
jeszcze jakiś czas z nadzie-
ją, że może sytuacja ulegnie 
zmianie. Tymczasem brata-
nek pani Jagodzińskiej, Stani-
sław Pachnik, który pracował 
w magistracie, przyniósł me-

trykę urodzenia Polaka 
zmarłego rok wcześniej. Od-
tąd Mosze Tuchendler uczył 
się być Zdzisławem Pływa-
czem. Przyswoił katechizm, 
chodził co niedziela do ko-
ścioła, aby uważano go za 
Polaka. Ukrywał się u Jago-
dzińsk ich pod fa ł sz y w ym 

nazwiskiem do 1942 roku. Dalej, 
chodził od wsi do wsi w poszuki-
waniu pracy. W końcu trafił do ro-
dziny Mystkowskich w Pułaziach 
–Świerżach na Podlasiu, u których 
pracował do 1945 roku. Nowy 
pracodawca upomniał Mosze – 
Zdzisława, że nie posiada kenkar-
ty, bez której jego bezpieczeństwo 
oraz życie było zagrożone. Wy-
prawa do magistratu nie należała 
do najłatwiejszych dla Moszego – 
niemalże zdemaskowano go, po-
nieważ zapomniał panieńskiego 
nazwiska matki mężczyzny, pod 
którego się podszywał. Urzęd-
niczka jednak sama przeczytała 
dane matki Pływacza i tak, po raz 
kolejny, cudem, jak to określa sam 
Maurice Chandler, zdobył wyma-
gany dokument. Po wojnie wyje-
chał do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie do dziś mieszka wraz z ro-
dziną. Opowiadał, że Nasielsk ma 
szczególne miejsce w jego ser-
cu, zawsze z sentymentem wspo-
mina nasze miasteczko. Również 
podczas podróży, przez całe ży-
cie, gdziekolwiek się nie znalazł, 
sprawdzał odległość ze swojej lo-
kalizacji do Nasielska. Podkreślał 
wielokrotnie, że przedwojenne 
relacje między Polakami i Żydami 
były dobre. Rodzina Tuchendle-
rów miała wielu przyjaciół wśród 
nasielszczan polskiego pocho-
dzenia. Zapytany, jakie znaczenie 
spotkania z ocalał ymi mają dla 
współczesnego młodego pokole-
nia, odpowiedział, że jest to lekcja 
tolerancji dla różnorodności i lek-
cja przestrogi, aby więcej tragiczna 
historia nie powtórzyła się. Na ko-
niec pan Chandler miał  przesłanie 
dla młodych ludzi, by szanowa-
li sąsiada, jak siebie samego, czyli 
żeby nie dyskryminować nikogo 

ze względu na pochodzenie, reli-
gię czy przekonania. 

Międzyszkolny Projekt Eduka-
cyjny „To nasza wspólna histo-
ria” zosta ł  objęt y patronatem 
przez Muzeum Historii Polskich 
Żyd ów  P O L I N  w  Wa r s z aw i e , 
otrz ymał patronat Burmistrza 
Nasielska, patronat Nasielskie-
go Ośrodka Kultury oraz „Życia 
Nasielska”. Jest to inicjatywa na-
sielskich nauczycieli we współ-
p rac y z  Na s ie l sk  S o c ie t y  for 
Rememb rance and Reconci-
l iation, czyli stowarzyszeniem 
potomków nasielskiej społecz-
noś c i  ż ydowsk ie j .  W p roj ek-
cie uczestniczy pięć placówek 
z naszej gminy: Liceum Ogólno-
kształcące im. J . Iwaszkiewicza, 
Szkoła Podstawowa nr 1, Szko-
ła Podstawowa nr 2, Szkoła Pod-
stawowa w Starych Pieścirogach  
oraz Samorządowe Przedszko-
le w Nasielsku. Głównym celem 
projektu jest przywrócenie pa-
mięci o nasielskiej społeczności 
żydowskiej i o międzykulturowej 
historii miasta. W trakcie reali-
zacji przedsięwzięcia nasielscy 
uczniowie poszerzą swoją wie-
dzę na temat lokalnej historii po-
przez udział w wielu ciekawych 
wydarzeniach, m.in. spotkaniach 
z ocalałymi z Holokaustu, dbanie 
o miejsca pamięci, jak cmentarz 
żydowski, poznanie kultury ży-
dowskiej w warsztatach muzycz-
no – tanecznych, teatralnych czy 
wydarzeniach muzealnych we 
współpracy z placówkami dzia-
łającymi na rzecz kultury oraz 
edukacyjnymi w Polsce, Stanach 
Zjednoczonych czy Izraelu. 

OI
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ZHR

Harcerska Akcja 
Letnia 
W tegoroczne wakacje Nasielskie Środowisko ZHR wzięło udział w Har-
cerskiej Akcji Letniej. Mimo obostrzeń, udało nam się wyjechać na upra-
gniony obóz do lasu, natomiast zuchenki uczestniczyły w kolonii. Łącznie 
z harcerskiego wypoczynku skorzystało 50 osób. 

Był to czas niezapomniany, pod każdym względem. Doświadczyliśmy 
ewakuacji w związku z nadchodzącą burzą, przygód na spływie kaja-
kowym, niezapomnianych wędrówek, gier terenowych i podchodów 
leśnych. Wspólne śpiewanki sprawiały, że atmosfera przy ognisku jedno-
czyła drużyny i środowiska. Złożone przyrzeczenia harcerskie i obietnice 
zuchowe pozostaną na długo w naszej pamięci . 

Dziękujemy naszej Kadrze, która stanęła na wysokości zadania i zapew-
niła nam bezpieczny i pełen przygód obóz harcerski w Kwiatkowie oraz 
kolonię zuchową w Ząbiu. Ich bezinteresowna służba i postawa może być 
wzorem do naśladowania dla młodszego pokolenia. 
Do zobaczenia na harcerskim szlaku!

E.K.

NASZE DZIECI

Dzień Przedszkolaka
W środę, 22 września w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku świę-
towaliśmy Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji nauczycielki przygotowa-
ły spektakl teatralny na podstawie utworu Juliana Tuwima „Ptasie radio”. 

Po przedstawieniu dzieci uczestniczyły w konkursach, których tematem 
przewodnim były ptaki. Przedszkolaki bezbłędnie rozpoznały odgłosy naj-
popularniejszych ptaków, miały okazję sprawdzić swoją celność w „Rzucie 
jajem do kosza” lub w „Wyścigu bocianów”, czyli skoku na jednej nodze, 
co okazało się być dość trudnym wyzwaniem. Konkurencje przeplata-
ne były zabawami tanecznymi. Wspaniałym prezentem od Rady Rodzi-
ców był seans filmowy w nasielskim kinie Niwa, gdzie dzieci wybrały się  
23 września, aby obejrzeć cieszący się ogromną popularnością „Psi pa-
trol: Film”. 

SPN

U NAS

Nasielski Dom Edukacji i Historii 
zaprasza do odwiedzin
W budynku Nasielskiego Dom Edukacji i Historii przy ul. Staszica znajdują się następujące działy historyczne: 
Nasielsk w średniowieczu, Wojna 1920 r. na ziemi nasielskiej, Nasielska diaspora żydowska w fotografii oraz Punkt 
Informacji Turystycznej.

NASIELSK W ŚREDNIOWIECZU
W tym dziale można zapoznać się z badaniami archeologicznymi związanymi z najstarszym (z IX w.) grodem 
na Mazowszu -  Nasielsku. W gablotach znajdują się fragmenty drewnianej zabudowy grodu, ceramiki, kości 
zwierzęce z grodziska i rejonu podgrodzia (doliny rzeki Nasielnej). Mogą Państwo również zobaczyć dokumen-
tację fotograficzną i materiały naukowe, prasowe z badań nad nasielskim grodem. Częścią wystawy jest kolekcja 
 8 zbroi rycerskich z różnych okresów średniowiecza oraz wiele innych eksponatów z tej epoki.

WOJNA 1920 r. NA ZIEMI NASIELSKIEJ
Wystawa obrazów, fotografii i przedmiotów z okresu wojny bolszewickiej związanych z gminą Nasielsk.

NASIELSKA DIASPORA ŻYDOWSKA W FOTOGRAFII.
Zbiór fotografii  prezentujących rodziny, grupy żydowskie i wygląd synagogi. 

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Znajduje się tu również miejsce poświęcone turystyce, 
tj. foldery turystyczne, ulotki, grafiki tablic z niebieskie-
go szlaku oraz mapy turystyczne i plakat informujący 
o aplikacji ,,Szlak 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

Godziny otwarcia: Poniedziałek 9.00 - 16.00, Wtorek - 
Piątek 8.00 - 16.00, Sobota 8.00 - 13.00

Zapisy grup zorganizowanych - kontakt pod tel. 531 147 
802. Wstęp bezpłatny

Wszystkich, którzy chcieliby przekazać eksponaty  
lub ciekawe przedmioty związane z ziemią nasielską  
do nasielskiego muzeum zapraszamy do kontaktu  
pod tel. 531 147 802. Zapraszamy.

(ŁM)
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Z BIBLIOTEKI

Spotkanie autorskie  
z Wiolettą Piasecką
W piątek, 17 września br., Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku, w ramach działającego przy niej Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki zorganizowała, specjalnie dla przedszkolaków z Samorządowego Przed-
szkola w Nasielsku spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką.

Podczas spotkania w Samorządowym Przedszkolu, w którym udział 
wzięło siedem grup przedszkolaków, pisarka  przybliżyła dzieciom histo-
rię Ignacego Jana Paderewskiego, którą opisała w książce z serii Opowie-
ści patriotyczne pt. „Ignaś”. Jest to niezwykle ciepła i chwytająca za serce 
opowieść o chłopcu, który miał tylko dwa marzenia: być kimś i zrobić coś 
dla Polski. A słowa te powtarzał przy każdej nadarzającej się okazji. Drugą 
książką z tej samej serii jest „Faustynka”. Autorka w bardzo ciekawy sposób 
zachęciła do jej lektury. Jest to wzruszająca opowieść o tym, co w życiu 
najważniejsze – szacunku, pasji i nadziei. 

Pisarka przybliżyła także przedszkolakom nieznane fakty z życia młodego 
Karola Wojtyły, które zawarła w książce pt. „Karol Wojtyła. Zanim został 
papieżem”. Jest to przepiękna opowieść o chłopcu, który nosił w sobie 
światło, dobro, pokorę i piękną duszę. Opowiedziała również o losach 
Hansa Christiana Andersena, które zawarła w książce pt. „Andersen. W po-
szukiwaniu szczęścia”. Jest to prawdziwa historia najznakomitszego bajko-
pisarza świata, który nie do końca radził sobie w dzieciństwie z pisaniem 
i czytaniem. Ta opowieść przekonuje nas, jak wielka siła drzemie w każ-
dym z nas i jak wiele możemy dokonać, jeżeli nie stracimy wiary w sens 
tego, co czynimy. Podczas spotkania wiele uwagi autorka poświęciła też 
książce „Mała Cyganeczka”, której bohaterką jest romska dziewczyn-
ka, jest to niewątpliwie  opowieść o tolerancji. Bardzo dużo mówiła też 
o lesie, o żyjących w nim zwierzętach i ich przyzwyczajeniach, ponieważ  
od niedawna wraz z mężem mieszka w leśniczówce.

Pani Wioletta Piasecka przeczytała uczestnikom spotkania bajeczkę  
pt. „Psiaczek Wędrowniczek”, a następnie zaprezentowała teatrzyk pacyn-
kowy na podstawie tej bajki. Po obejrzeniu tego przedstawienia radościom 
i oklaskom dzieci nie było końca.

Na zakończenie spotkania przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia, istniała 
również możliwość zakupu książeczki i otrzymania autografu. Było to nie-
zwykle pouczające i interesujące spotkanie autorskie. 

(bibl.)

Z NOK

Na dobry humor

Z NOK

Dobrze pamiętamy, jak jeszcze 
kilka miesięcy temu na skutek 
pandemii koronawirusa siedzie-
liśmy zamknięci w swoich do-
mach, wychodząc z nich jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach. I jaką 

rolę odegrał wtedy w naszym ży-
ciu internet. Właśnie w takiej sytu-
acji znajdują się bohaterki komedii  
pt. Freda i Zuza, którą można było 
zobaczyć we wtorek, 28 września 
br. w Nasielskim Ośrodku Kultury. 

Freda (Magdalena Wołłejko) i Zuza 
(Magdalena Wójcik) to dwie siostry 
w dojrzałym wieku, które zrządze-
niem losu (ucieczka Zuzy od męża) 
czasowo mieszkają razem. 

Siostry nie nudzą się ze sobą, 
wspominają swoją artystyczną 
przeszłość: jedna była aktorką, zaś 
druga tancerką, a jednocześnie 
nieustannie próbują znaleźć praw-
dziwą i jedyną miłość. Ze względu 
na pandemię ich możliwości są nie-
co ograniczone. Zuza wykorzystu-
je do tego celu portale randkowe, 
zaś Freda daje się zauroczyć jed-
nemu z sąsiadów. Przy okazji pa-
nie zafascynowane nowoczesnym 
medium – zakładają interneto-
wy poradnik dla kobiet i poruszają 

w nim bardzo różne problemy. 

Miejscem, w którym toczy się akcja 
sztuki jest salon Fredy, gdzie obie 
kobiety toczą dowcipne rozmowy 
oraz kilka odcinków internetowe-
go poradnika, w którym poznaje-
my innych zabawnych bohaterów, 
w tym np. sympatycznego Matusza 
(Tomasz Stockinger), sąsiada Toma-
sza (Paweł Wawrzecki), czy listono-
sza Piotra (Lesław Żurek). 

Spektakl, na podstawie komedii 
autorstwa Meggie W. Wrightt wy-
reżyserowała Magdalena Wołłej-
ko, zaś wystąpili w nim: Magdalena 
Wołłejko, Magdalena Wójcik oraz 
gościnnie on-line: Tomasz Stoc-
kinger, Paweł Wawrzecki, Jolanta 

Wołłejko, Elżbieta Zającówna, Ma-
rek Siudym, Lesław Żurek. Autorka 
komedii, o której ze sceny wspo-
minały aktorki również była obecna 
na naszym wtorkowym przedsta-
wieniu, Meggie W. Wrightt, bowiem 
to pseudonim Magdaleny Wołłejko.

Spektakl komediowy opowiadają-
cy o tym, że druga połowa życia 
może być pełna niespodzianek, 
momentami przeradzający się 
w farsę żywiołowo zagrany przez 
dwie znane i lubiane aktorki spo-
tkał się z gorącym przyjęciem na-
sielskiej publiczności. Warto dodać,  
że tym razem na sali był komplet 
widzów. 

(i.)

Jeden dzień życia
Na naszej scenie już po raz drugi 
wystąpił młodzieżowy Teatr Ogni-
wa Marzeń działający w Nasielskim 
Ośrodku Kultury pod kierunkiem 
Małgorzaty Suzuki. 

Spektakl pt . Tylko jeden dzień 
można było zobaczyć w ponie-
działek, 27 września br., o godz. 
19.00. Cieszył się on dużym za-
interesowaniem. A publiczność, 
która przybyła, żeby go zobaczyć,  
w tym rodzina i przyjaciele mło-
dych aktorów, bardzo żywo reago-
wała na przedstawienie. Ci, którzy 
oglądali kilka miesięcy temu pre-
mierową wersję spektaklu stwier-
dzili, że nie nudzili się i z wielkim 
zainteresowaniem obejrzeli go po 
raz kolejny, zwracając uwagę na zu-
pełnie inne jego aspekty. 

Historia jednego dnia z życia 
muszki majowej, który tak na-
prawdę jest całym jej życiem, 
w ciekawy sposób opowiada 
o ważnych sprawach, w tym 
o śmierci, przyjaźni, miłości 
i odpowiedzialności. To peł-
na ciepła, humoru i pięknych 
piosenek przypowieść o życiu 
i różnych jego etapach. Wspa-
niała gra młodych aktorów  
z pewnością skłoniła widzów 
do wzruszeń i ref leksj i nad 
swoim życiem. Warto się bo-
wiem zastanowić nad tym,  
co każdego z nas uszczęśliwia. 
Co robil ibyśmy, gdybyśmy 
mieli przed sobą tylko jeden 
dzień życia i z kim chcieliby-
śmy go spędzić? 

W spektaklu brawurowo zagrali 
swoje role: Julia Tyc jako Musz-
ka majowa, Jakub Charzyński 
(Dzik), Jan Biernacki (Lis) oraz Ju-
lia Jaskułowska (lekarka, muszka 
majowa) i Daria Maraszek (pie-
lęgniarka).

Sztukę pt. Tylko jeden dzień 
autorstwa Martina Baltscheita 
zaadaptowała i wyreżyserowa-
ła Małgorzata Suzuki, jest ona 
również autorką tekstów pio-
senek, które w niej usłyszeli-
śmy. Muzykę do przedstawienia 
stworzył Tomasz Bieliński. 

Gratulujemy wielkiego sukcesu 
całemu zespołowi Teatru Ogni-
wa Marzeń!                               (i.)
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Pieski  
potrzebują 
domów
Kolejna psia rodzina potrzebuje pomocy. 
Mama sunia przybłąkała się ... i oszczeniła. 
Rodzina była liczna. W chwili obecnej piątka 
dzieciaków szuka domów. Są to ok. czteromie-
sięczne szczeniaki. Bardzo dobrze wychowane 
z mamą i z ludźmi. Więcej informacji pod nr te-
lefonu 570 512 956.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSKZ LGD

Rozstrzygnięcie 
konkursu 
W czwartek, 16 września 2021 r., w Karczmie Wielka Lipa w Lipie odbył się kon-
kurs kulinarny, którego organizatorem była Lokalna Grupa Działania Zielone Mo-
sty Narwi. Konkurs został zrealizowany w ramach realizacji operacji własnej pt. 
„Konkurs kulinarny szansą na rozwój zasobów lokalnych” współfinansowanej 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014-2020.

W konkursie mogły brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające 
miejsce stałego zameldowania na obszarze objętym LSR oraz podmioty mające 
siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR. Obszar Lokalnej Strategii Rozwoju 
(LSR) obejmuje gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, 
Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk. Do konkursu przyjęto 68 poprawnych zgło-
szeń.

Gminę Nasielsk reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie, Stowarzyszenie „Zdrowi z natury” oraz mieszkańcy, którzy od-
kryli w sobie kulinarną pasję. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie 
dostarczył wykonaną potrawę, ciasto lub napój oraz przygotował je do oceny.

Komisje konkursowe oceniały potrawy w 6 kategoriach: dania główne, torty, 
wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki, ciasta i desery, napoje bezalkoho-
lowe i nalewki. 

Każda z komisji podkreślała, że wybór najlepszych wyrobów był naprawdę cięż-
ki. Zgodnie z regulaminem konkursu robotami kuchennymi nagrodzono na-
stępujące osoby:

Kategoria dania główne: I miejsce: Beata Gurzyńska /KGW w Klaskach – Czer-
wone Korale (Pijany królik z kopytkami), II miejsce: Ewelina Towarek (Zakręcona 
pierś w sosie grzybowym), III miejsce: Genowefa Król (Wegetariańska moussa-
ka). 

Kategoria torty: I miejsce: Małgorzata Malinowska (Tort Rafaello), II miejsce: Jo-
lanta Oryszewska (Torcik owocowa fantazja), III miejsce: Krystyna Cichocka/
KGW w Domosławiu (Tort z bitą śmietaną i owocami).

Kategoria wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki: I miejsce: Małgorzata Dłu-
towska (Schab dojrzewający), II miejsce: Monika Żurawska /Siedlisko Leluja (Hal-
loumi z musem gruszkowym), III miejsce: Joanna Kowalewska (Ryba w occie).

Kategoria ciasta i desery: I miejsce: Beata Wyszyńska (Cassata), II miejsce: Aneta 
Mielcarz (Ciasto powidłowe niebo), III miejsce: Katarzyna Jeż (Sernik brazylijski). 

Kategoria napoje bezalkoholowe: I miejsce: Renata Ciosek (Herbata rozgrzewa-
jąca), II miejsce: Renata Gądek (Kompot jabłkowy), III miejsce: Agata Rębecka 
(Bezalkoholowe mojito).

Kategoria nalewki: I miejsce: Krzysztof Falkowski (Nalewka z borówki amerykań-
skiej), II miejsce: Olga Borucka (Nalewka z aronii), III miejsce: Edyta Kucharczyk 
(Nalewka z pigwy).

 – Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu kulinarnego – mówi 
Albert Jaworski, prezes stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi. – Liczba uczest-
ników utwierdziła nas w przekonaniu celowości organizacji tego konkur-
su jako operacji własnej LGD. Brały w nim udział osoby fizyczne, czyli nasi 
mieszkańcy, firmy z branży gastronomicznej, koła gospodyń wiejskich oraz 
szkoły ponadpodstawowe o kierunkach gastronomicznych z Golądkowa, 
Pomiechówka i  Pułtuska. Wszystkie potrawy i dania były wspaniale przygo-
towane i smakowite. Myślę, iż powodem licznego uczestnictwa w konkursie 
nie były nagrody, lecz chęć spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach, 
wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych znajomości. Wszystko to wpisu-
je się w nasz cel – aktywizację mieszkańców. Chciałbym także podziękować 
osobom, które zechciały uczestniczyć w komisjach konkursowych, tj. Panom 
Wójtom, Burmistrzom, Sekretarzom gmin, Pani Skarbnik oraz członkom Za-
rządu i Rady naszego LGD. Podziękowania szczególne kieruję do pań z biura 
LGD, które swym zaangażowaniem, pracą i pomysłami przy przygotowaniu, 
organizacji i przebiegu konkursu nadały mu profesjonalny i chwalony przez 
wszystkich przebieg – dodaje.

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu!
(lgd)

Sterylkobus dla Stowarzyszenia
Stowarzyszenie z Nasielska otrzy-
mało sterylkobus! „Sterylkobus” 
to potoczna nazwa przyczepy 
(wielkości większej przyczepy 
kempingowej), będącej gabine-
tem weterynaryjnym na kółkach. 

Przyczepa przygotowana spe-
cjalnie na potrzeby kastracji psów 
i  kotów i  ma dojeżdżać „tam, 
gdzie nie dojeżdża PKS”. Pierw-
sze, pilotażowe zabiegi w steryl-
kobusie odbyły się w Nasielsku 
19 września br. Tego dnia Sto-
warz yszenie Obrona Zwierząt 
z Jędrzejowa na trzy lata użyczy-
ło sterylkobus Stowarzyszeniu na 
Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk.

Zabiegi w sterylkobusie możliwe 
będą w ciepłe miesiące w ciągu 
roku, czyli od wiosny do jesieni. 
Przyczepa na 1 dzień, zaparkowa-
na zostanie w danej miejscowości, 
w publicznym miejscu (np. przy 
remizie, szkole, placu targowym 
– w miejscu, gdzie będzie dostęp 
do prądu) i przyjmować będzie 
wcześniej zapisanych pacjentów. 
Zabiegów dokonywać będą le-
karze weterynarii. W sterylkobu-
sie jest wydzielone miejsce dla 
zwierząt, które będą się wybu-
dzać po zabiegu. Jak wygląda taki 
zabieg? Kto to finansuje? W we-
terynarii używa się słowa „kastra-
cja”, zarówno na zabiegi u samic 
czy samców. „Kastracja” to trwa-
łe pozbawienie narządów rozrod-
czych. „Sterylizacja” zaś, to zabieg 

ubezpładniający, ale 
tymczasowo, po któ-
rym można płodność 
przywrócić. W „ste-
rylkobusie” zwierzę 
p o d d a n e  z o s t a n i e 
zab iegowi  kas trac j i 
(w znieczuleniu ogól-
nym) i po kilku godzi-
nach właściciel będzie 
mógł je odebrać. Waż-
ne jest, by zwierzę nie 
dostawało nic do je-
dzenia na 12 godzin 
przed zabiegiem. Przy odebraniu 
zwierzęcia właściciel otrzyma leki 

dla niego oraz instrukcję ich poda-
wania zwierzęciu przez najbliższe 
dni. Zdjęcie szwów nastąpi w gabi-
necie weterynarza po kilku dniach 
lub zastosowane zostaną szwy 

rozpuszczalne. Cała 
procedura kastra-
cji będzie bezpłatna 
dla właścicieli zwie-
rząt, bądź opłata za 
nie będzie symbo-
liczna. 

Stowarzyszenia na 
R z e c z  O c h r o n y 
Zwierząt Nasielsk po-
zyskuje pieniądze od 
innych organizacji, 
od firm, osób pry-

watnych, utrzymuje się ze składek 
członkowskich. Bez powszechnej 
kastracji nie ograniczymy bezdom-

ności psów i kotów. Dalej będziemy 
widzieli ogłoszenia na facebooku 
w stylu: Oddam w dobre ręce 5 słod-
kich szczeniaczków. Tylko te „słodkie 
szczeniaczki” po dwóch miesiącach 
już nie są takie słodkie i znajdujemy 
je rozjechane na drodze, wyrzuco-
ne w pola kukurydzy albo do lasu.  
Co roku w Polsce przybywa 100 
000 bezdomnych psów, a pienią-
dze za ich wyłapanie i utrzymanie 
w schroniskach płacimy my wszy-
scy, podatnicy. To nie tylko ogromne 
koszty, ale też cierpienie tych zwie-
rząt. Dążeniem Stowarzyszenia jest, 
by tych bezdomnych psów i kotów 
było jak najmniej.

A.Z.
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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 zgłaszać do Urzędu Miejskiego  
najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru.
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Z GMINY

Rolnicy w Nunie świętowali

Z PARAFII

Parafialne dożynki w Pieścirogach
Z PARAFII

Jubileusz z Biskupem
W niedzielę, 5 września 2021 r., parafia w Nunie obchodziła jubileusz 
10-lecia swego istnienia. Uroczystościom liturgicznym przewodniczył 
bp płocki Piotr Libera. W okolicznościowej homilii, którą bp Libera wy-
głosił, znalazło się wiele akcentów o historii Nuny, była  wzmianka, że po 
raz pierwszy nazwa tej miejscowości znalazła się już na mapach napo-

leońskich z 1806/7 roku, i o tym, że w 1864 roku Nuna była drugą co 
do wielkości wsią w gminie Nasielsk, a w 1920 r. imię tej wsi i sąsiednich 
wiosek rozsławiał udany atak wojsk polskich na bolszewików. Również 
przywołany został fakt istnienia w tej miejscowości dobrej, solidnej szko-
ły, o której mowa w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i in-
nych krajów słowiańskich” z 1880 r. Kolejną była informacja, że w 1926 
r. pośród pięciu i pół miliona autografów, które złożyli Polacy pod De-
klaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych w podzięce za 
pomoc w odzyskaniu niepodległości – znalazło się nazwisko opiekuna 
i kierownika szkoły w Nunie oraz 45 nazwisk uczniów miejscowej szkoły. 
Dla wielu zgromadzonych parafian były to ważne treści, budzące emocje 
i dumę, a dla niektórych stanowiły interesujące źródło nieznanych do-
tąd faktów na temat historii wsi Nuna. Ksiądz Biskup, nawiązując do tych 
wątków historycznych, przedstawił kolejne działania związane z powsta-
niem świątyni w Nunie, począwszy od poświęcenia przez św. Jana Pawła 
II kamienia węgielnego pod jej budowę, samą budowę kaplicy w Nunie, 
jej konsekrację, aż do erygowania parafii, której pierwszym proboszczem 
został ks. Tadeusz Jabłoński.

 – Parafia Nuna jest przecież pierwszą w Polsce, której Ksiądz Jerzy patro-
nuje – ze wzruszeniem w swojej homilii bp Piotr Libera przywołał postać 
księdza Jerzego Popiełuszko, który był, także jak ksiądz biskup, żołnierzem 
tej samej specjalnej jednostki kleryckiej w Bartoszycach. Wymieniając 
kolejne ważne wydarzenia w życiu parafii: wędrówkę relikwii Błogosła-
wionego w rodzinach parafii, peregrynację Obrazu Jasnogórskiego, wpro-
wadzenie relikwii św. Jana Pawła II, przywołał u wielu zgromadzonych na 
eucharystii wspomnienia oraz wzbudził wzruszenie.

W uroczystej Mszy św. brali udział także ks. dziekan Tadeusz Pepłoński 
z parafii Nasielsk oraz ks. kan. Tadeusz Jabłoński – pierwszy proboszcz pa-
rafii Nuna. W świętowaniu uczestniczyli także przedstawiciele władz sa-
morządowych, oświaty, policji, Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku, 
Nasielskiego Ośrodka Kultury i inni zaproszeni goście. Wszystkim za obec-
ność na uroczystościach jubileuszowych podziękował ks. proboszcz Wal-
demar Marciniak.

Na okoliczność jubileuszu 10-lecia parafii Nuna została wydana publika-
cja ukazująca kalendarium najważniejszych wydarzeń z ostatniej dekady, 
a także plany na przyszłość. Ks. Proboszcz zachęcał wszystkich parafian 
i gości do zapoznania się z treścią darmowej publikacji. 

Druga część uroczystości jubileuszowych odbyła się na placu przy ko-
ściele, gdzie został zorganizowany swoisty festyn rodzinny. W progra-
mie były występy artystyczne mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
z Nasielska, muzyczne prezentacje uczniów ze SP w Budach Siennickich, 
a dla wszystkich chętnych był konkurs wiedzy o parafii. Nie zabrakło rów-
nież czytania fragmentu noweli „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Ga-
brieli Zapolskiej -  w ramach Narodowego Czytania 2021 - w wykonaniu 
dyrekcji i nauczycieli z dwóch Szkół Podstawowych: w Budach Siennickich 
i Popowa Borowego. Dodatkowo mieszkańcy parafii i zaproszeni goście 
mogli skosztować potraw regionalnych oraz różnych smakołyków, a także 
włączyć się do degustacji chleba domowego pieczonego przez gospody-
nie w ramach konkursu na najsmaczniejszy chleb. Dla dzieci były różnego 
rodzaju atrakcje i zabawy.

W nastrój muzyczny i zachętę do tańca wprowadzał zespół The Sperados, 
prezentując różne utwory muzyczne.

Wspólnota parafialna w Nunie już dała się poznać w okolicy, że potrafi się 
zintegrować na rzecz różnych przedsięwzięć skupiających ludzi. Uroczy-
stości jubileuszowe potwierdziły, że i tym razem parafianie chętnie włą-
czyli się w przygotowanie i organizację festynu, który pozostanie na długo 
w ich pamięci. 

af.

W okre s ie t z w.  równo -
noc y jes i e n n e j  w  c a ł e j 
Polsce odbywają się uro-
czystości związane z po-
dziękowaniem za plony. 
Są one popularnie zwane 
dożynkami. W niedzielę, 
19 września 2021 r. mia-
ł y miejsce w nasielsk iej 
gminie dożynki parafialne 
w Pieścirogach. Pierwszą 
ich częścią była dożyn-
kowa msza święta w para-
f ialnym kościele p.w. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej 
zlokalizowanym w Starych 
Pieścirogach. Koncelebro-
wanej mszy św. przewodził 
ksiądz prałat dr Jerzy Zając 
z Pomiechowa. On też wygło-
sił homilię. Kapłan zwrócił w niej 
uwagę na dziękczynny charakter 
uroczystości, w której dzięku-
jemy Bogu za zbiory. Dziękuje-
my także rolnikom, ogrodnikom 
i sadownikom, za ich trud, który 
sprawia, że Boże Dary są nam do-
stępne.

Ważnym elementem dożynko-
wego dziękczynienia jest proce-
sja z darami. W Pieścirogach była 
to procesja do ołtarza. Przedsta-
wiciele poszczególnych sołectw 
przynieśli plony ze swych wio-
sek, głównie w koszach. Były tam 
chleby i wino, owoce i warzywa, 
miody i soki. Był też chleb eu-
charystyczny, woda i wino, któ-
re podczas eucharystii stały się 
Ciałem i Krwią Chrystusa. W dal-
szej części celebrans odczytał też 
list Ministra Rozwoju i Rolnictwa 
skierowany do wszystkich para-
fian.

Drugą częśc ią  doż ynkowego 
spotkania był okolicznościowy 
festyn W trakcie którego można 
było się zaszczepić, co było bar-
dzo ważne i związku z trwającą 

wciąż pandemią, i kłopotami, ja-
kie wiele osób ma z dotarciem do 
punktu szczepień. Tu, w Pieściro-
gach, punkt mobilny został zorga-
nizowany przez Nowodworskie 
Centrum Medyczne. Dla wielu 
osobomproblem jest  dotarcie 
do punktów spisowych, a spisanie 
się to obowiązek każdego z nas. 
Działał też Punkt Informacji Agen-
cji Restrukturyzacji I Moderniza-
cji Rolnictwa. Na miejscu można 
było poznać wiele ważnych dla 
rolników informacji. Rangę uro-
czystości podniosła obecność 
poseł Anity Czerwińskiej z PiS, 
dyrektora Mazowieckiego Od-
dzia łu Regionalnego AR i  MR 
Pawła Drobka, k ierownik b iu-
ra Agnieszki Strzeszewskiej oraz 
kierownika biura powiatowego 
tej struktury z siedzibą w Pomie-
chówku, jednocześnie nasielski 
radny Rady Miejskiej , Andrzej 
Pacocha. Radny ten ponadto był 
jednym z głównych organiza-
torów dożynkowego spotkania 
w Pieścirogach. Całości przewo-
dził ks. mgr Sławomir Wiśniewski 
– proboszcz paraf ii w Pieściro-
gach Starych, a dzielnie wspiera-
ło ich miejscowe Koło Gospodyń 

Wiejskich „Sami Swoi” kierowane 
przez Katarzynę Bajer Niezgodę 
-prezes Koła i Grażynę Tomczyk 
wiceprezes Koła. Tutejsze KGW 
skupia 32 osoby i nie są to tylko 
same gospodynie.

Spotkanie dożynkowe w Pieściro-
gach było bardzo dobrze zorga-
nizowane logistycznie. Wpłynęło 
na to z pewnością pozyskanie 
środków zewnętrznych.  Wie-
le atrakcji skierowano do dzieci, 
m.in. było i malowanie buziek, 
cukrowa wata, zabawa na dmu-
chańcach, jazda na kucyku, sko-
ki na trampolinie, poznawanie 
wyrobów rękodzieła ludowego. 
Można było się posilić potrawami 
z grilla, wiejskimi wypiekami, dar-
mowym żurkiem i bigosem. 

To wszystko dla ciała, a dla du-
cha prz ygotowano wspania łe 
występy artystów: Jokera, La Tiji, 
Moniki Show z Ciechanowa, pro-
wadzących Marty i Pawła Stawiń-
skich z Mławy. Jednym słowem: 
dla każdego coś miłego. Część 
tę przygotowała i zabezpieczy-
ła Agencja Artystyczna „Rytm” 
państwa Rucińskich z Nasielska.

andrzejzawadzki 

Tegoroczny wrzesień jest dla miesz-
kańców parafii Nuna bogaty w różne 
uroczystości. Jeszcze świeżo w pa-
mięci mają świętowanie Jubileuszu 
X-lecia parafii, a tu już kolejne wyda-
rzenie – dożynki parafialne, które od-
były się 12 września br. 

Zwyczajowo zostało przyjęte, że 
w danym roku inna miejscowość 
przynosi płody rolne do poświę-
cenia. W tym roku w roli Starostów 
Dożynkowych wystąpili przedsta-
wiciele Krogul. Również ta wieś, 
w imieniu całej wspólnoty parafial-
nej, przygotowała wieniec dożynko-
wy. Motywem przewodnim wieńca 
był wizerunek Patrona Parafii. Obraz 
bł. ks. Jerzy Popiełuszki umiejsco-
wiony był w centralnej części, nad 
nim krzyż uwity z pięknych i dorod-
nych kłosów zbóż, za podstawę słu-
żyły wyplecione w formie koła kłosy 
pszenicy, przyozdobione kwiatami 
i suszonymi ziołami, a całość przypo-
minała kształtem budynek świątyni. 
Zarówno dorośli, jak i młodzież oraz 

dzieci ze wsi Krogule, włączyli się 
w oprawę liturgiczną nabożeństwa. 
W imieniu własnym, a także całej 
wspólnoty parafialnej ks. proboszcz 
Waldemar Marciniak przekazał słowa 
uznania i głębokiej wdzięczności za 
ciężką i niełatwą pracę rolników, wy-
magającą wielu wysiłków i osobiste-
go zaangażowania.

Na zakończenie uroczystości wszy-
scy zgromadzeni mogli osobiście 
podzielić się i posmakować chleba 
dożynkowego upieczonego z te-

gorocznych zbiorów. Przy okazji 
święta dziękczynienia można było 
zobaczyć postępy rozpoczętych 
prac dalszej rozbudowy kościoła, 
a także dowiedzieć się o następ-
nym wrześniowym wydarzeniu, tj. 
rozgrywkach sportowych o Puchar 
Proboszcza. A co przyniosą kolej-
ne dni, czas pokaże, można jedynie 
zakładać, że mieszkańcy tego śro-
dowiska nadal pozostaną otwarci na 
różne przedsięwzięcia.

af.
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Baran 21.03-20.04
Skoncentruj się na swoich obowiązkach. 
Najbliższy czas wypełni Ci mało efektow-
na, jednak bardzo istotna dla Twojej przy-
szłości praca. Będziesz się teraz czegoś 
uczyć lub porządkować zaległe sprawy.

Byk 21.04-20.05
Na razie nie nastawiaj się na rewolucyjne 
zmiany w finansach. Bądź raczej oszczęd-
ny i przewidujący. Ze sprawami delikatnej 
natury nie zwlekaj i załatw je w pierwszej 
kolejności.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie zaczynaj dnia od nerwowej krzątani-
ny. Jeśli Twoje działania będą przemyślane, 
a decyzje dalekowzroczne, szybko osią-
gniesz cel. Nie porównuj się z innymi, a bę-
dziesz w dobrym humorze.

Rak 22.06-22.07
Potrzebujesz teraz spokoju i chwili koncen-
tracji. Łapanie kilku srok za ogon może być 
bardzo kuszące, ale tym razem nie popłaci. 
Znajdź czas na odpoczynek, przyjemności 
i kulinarne atrakcje.

Lew 23.07-23.08
Mów otwarcie o swoich potrzebach, zamiast 
poświęcać się dla dobra innych ludzi. Zadbaj 
o siebie, a dopiero potem ratuj przyjaciół, 
którym nagle popsuł się humor. Zapisz się do 
dentysty. 

Panna 24.08-22.09
Kusić Cię będą ryzykowne pomysły i intrygo-
wać sytuacje, w jakich nigdy się nie znalazłeś. 
Nie bagatelizuj koniecznych napraw samo-
chodu, bo może Cię on zawieść w najmniej 
spodziewanym momencie.

Waga 23.09-23.10
Trudno będzie Ci skoncentrować się na 
nudnych i wymagających precyzji zaję-
ciach. Wykorzystaj weekendy, aby odpo-
cząć i nie staraj się organizować wszystkim 
męczących atrakcji.

Skorpion 24.10-22.11
W pracy nie decyduj o ważnych sprawach 
pod wpływem nerwów lub emocji. Mo-
żesz być roztargniony, a nawet zapomnieć 
o szczegółach ważnej sprawy. Czas sprzyja 
zacieśnianiu rodzinnych więzów.

Strzelec 23.11-21.12
Unikaj nudnych zajęć i rachunków, bo do 
szczegółów zabraknie Ci cierpliwości. Zwol-
nij tempo i zrób trochę porządku w swoich 
sprawach. Nowe zadania mogą chwilę za-
czekać. Nie oceniaj ludzi po pozorach.

Koziorożec 22.12-20.01
W pracy pojawią się przed Tobą nowe moż-
liwości, być może będziesz miał okazję za-
błysnąć ciekawym pomysłem. Możesz 
trochę narzekać z powodu przemęczenia 
i pierwszych jesiennych chłodów.

Wodnik 21.01-19.02
Bądź bardziej taktowny i uprzejmy, a unik-
niesz zawodowych kłopotów i niepotrzeb-
nych nieporozumień. Możesz być teraz 
częściej senny i roztargniony. Sprawy, na 
których Ci zależy, wreszcie ruszą.

Ryby 20.02-20.03
Nie pozwól się pospieszać i rób wszystko 
w swoim własnym rytmie. Znajdź czas dla 
przyjaciół, bo wreszcie uda Ci się szczerze 
porozmawiać z nimi na poważne tematy. Bę-
dziesz podatny na przeziębienia.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
1-3 października godz. 15:00 2D dubb.

6-7 października godz. 15:00 2D dubb.

PAN PATYK I MORSKI POTWÓR

Familijny; Norwegia; Czas trwania 1 godz. 11 min.

W nowym filmie o panu Patyku udajemy się na 

najlepsze na świecie wakacje na magicznej wy-

spie. Tam spotykamy nieustraszoną Eddy i samo-

zwańczego eksperta od potworów...

1-3 października godz. 17:00 2D nap.

6-7 października godz. 17:00 2D nap.

FATIMA

Dramat; Portugalia, USA; Czas trwania 1 godz. 53 min.

Rok 1917. Matka Boska objawia się trójce portu-

galskich dzieci.

1-3 października godz. 19:00 2D PL

6-7 października godz. 19:00 2D PL

MISTRZ

Biograficzny, Dramat; Polska; Czas trwania 1 godz. 

31 min.

Pięściarz Tadeusz Pietrzykowski trafia do nie-

mieckiego obozu koncentracyjnego. Aby prze-

żyć bierze udział w walkach na ringu.

8-10 października godz. 14:30 2D dubb.

13-14 października godz. 14:30 2D dubb.

MAŁA WIELKA STOPA 2:  

W RODZINIE SIŁA

Animacja, Komedia; Belgia, Francja; Czas trwania 

1 godz. 29 min.

Pamiętacie Adama, który odkrył, że jego zagi-

niony ojciec jest potomkiem legendarnego Yeti? 

Okazało się, że Adam też odziedziczył po nim 

niesamowite zdolności, które teraz bardzo mu 

się przydadzą. Jego tata, który dzięki wielkiej po-

pularności pomaga chronić przyrodę, wyrusza 

na ratunek mieszkańcom dalekiego rezerwatu. 

Tutejsze zwierzęta zagrożone są wyginięciem,  

bo bezduszne szefostwo wielkiej firmy paliwo-

wej zamierza w samym środku puszczy zbudo-

wać wielką fabrykę.

8-10 października godz. 16:30 2D PL

13-14 października godz. 16:30 2D PL

NAJMRO.  

KOCHA, KRADNIE, SZANUJE

Komedia,  Akcja; Polska; Czas trwania 1 godz. 36 min.

„Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” to komedia 

akcji inspirowana prawdziwymi wydarzeniami 

z życia Zdzisława Najmrodzkiego, legendarnego 

celebryty półświatka. 

8-10 października godz. 18:30 2D PL

13-14 października godz. 18:30 2D PL

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW

Dramat; Czechy, Francja, Polska; Czas trwania  

2 godz. 40 min.

Grzegorz Przemyk umiera na skutek ciężkiego po-

bicia przez funkcjonariuszy milicji. Komunistyczny 

reżim usiłuje obarczyć winą pracowników pogo-

towia. 

UWAGA! UWAGA! 

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

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

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

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

Sprzedam działkę budowlaną 

o pow. 1476 m2 przy ul. POW 28. 

Tel.+36 20-318-08-06 e-mail: 

marcin.sokolnicki@gmail.com

Sprzedam działkę leśno-rolną 

o pow. 1,65ha w Pianowo Daczki. 

Tel.+36 20-318-08-06 e-mail: 

marcin.sokolnicki@gmail.com

Sprzedam dom wykończony 180 

m2. Działka 680 m2 zagospoda-

rowana, garaż + pomieszczenie 

gospodarcze na osiedlu Krupka. 

Tel. 509 089 355.

Sprzedam mieszkanie 52 m2 

w centrum Nasielska, Osiedle 

Starzyńskiego. Tel. 501 106 843

Sprzedam mieszkanie 73 m2 osie-

dle Piłsudskiego. Tel. 600 418 943.

Pracownik do hodowli psów 

Lorcin. Tel. 721 209 965.

Zatrudnię szwaczki oraz praso-

waczkę. Tel. 606 656 545.

Malowanie, gipsowanie, zabudo-

wy GK, montaż paneli oraz drzwi. 

Tel. 507 567 910.

Kawalerka do wynajęcia Nasielsk 

ul. Elektronowa. Tel. 604 327 233.

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

27.09.–10.10.2020 r.  Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.
11.10.–17.10.2020 r.  Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 205, Nowy Dwór Maz.

18.10.–24.10.2020 r.  Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.
25.10.–31.10.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.

1.11.–7.11.2020 r.  . Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.
uchwała nr XXXIII/209/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 26.08.2021 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl
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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 zgłaszać do Urzędu Miejskiego najpóźniej w drugim dniu roboczym  
przypadającym po terminie odbioru.

Ważna informacja
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane  

z zabudowy jednorodzinnej wyłącznie na zgłoszenie  
do Wydziału  Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich  

pod nr  tel.(23) 69-33-077  
lub e-mail: srodowisko@nasielsk.pl.  

minimum 5 dni przed terminem odbioru  
z danej miejscowości.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe  
można dostarczyć we własnym zakresie  

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),  
zlokalizowanego przy ul. Płońskiej 43 w Nasielsku.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

Brydż
Wyniki turnieju „jedenastego”, 24.09.2021 r.:
1. Paweł Wróblewski – Janusz Wydra  165 pkt (56,94%)

2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   158 pkt (54,86%)

3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  153 pkt (53,13%)

4. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski  144 pkt (50,00%)

5. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś  132 pkt (45,83%)

6. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak  129 pkt (44,79%)

7. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  127 pkt (44,10%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2021:
1-2. Piotr Kowalski             48 pkt

 Grzegorz Nowiński     48 pkt

3. Alicja Bartosik     46 pkt

4. Krzysztof Brzuzy     43 pkt

5-7. Józef Dobrowolski     41 pkt

 Józef Skrzypczak     41 pkt

  Janusz Wydra     41 pkt

8. Janusz Muzal                34 pkt

9. Krzysztof Morawiecki    33 pkt

10-11. Waldemar Gnatkowski     31 pkt

 Krzysztof Michnowski    31 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu dwóch najgorszych wyników.

PK

NASIELSK BASZTA TEAM

Basztowy  
koniec lata 
Wzięliśmy udział w 28 Akcji Sprzątanie Świata – Polska. Uzbrojeni 
w rękawiczki i worki 18 września ruszyliśmy wzdłuż rzeki Nasiel-
nej. Wynik jest straszny - 480 L plastików i 120 L szkła w 60 minut. 
Warto wspomnieć, że pogoda nie sprzyjała, więc nie było nas dużo. 
Śmieci posegregowane bezpiecznie oddaliśmy do PSZOK.

Apelujemy: to my jako ludzkość jesteśmy odpowiedzialni za to, na 
jakiej planecie będą żyły nasze dzieci i wnuki: Myślę- nie śmiecę!

Dzień później Nasz zawodnik Łukasz Witkowski kolejny raz zamel-
dował się na mecie Garmin Iron Triathlon – tym razem w sąsied-
nim Nieporęcie. Mimo trudności na trasie i dużej fali Łukasz nie dał 
się pokonać. SUKCES - drugie miejsce w kategorii M30! WIELKIE 
gratulacje dla Łukasza, zwycięzców i organizatorów!

Nasz IRONMAN jest coraz lepszy, także czekamy na następ-
ne sukcesy.

Marcin Krzewski

PIŁKA NOŻNA PIŁKA NOŻNA

Wkra Cieksyn  
gra coraz lepiej
19 września kibice z gminy Nasielsk 
mieli okazję obserwować lokalne 
derby. Na boisku w Cieksynie spotka-
ły się drużyny Wkry Cieksyn i Żbika II 
Nasielsk. 

Pierwsza połowa spotkania dobrze 
rozpoczęła się dla gospodarzy, czyli 
Wkry Cieksyn. Pierwsza bramka pa-
dła już w 3. minucie, a strzelił ją Łukasz 
Gortat. Drugi strzał wykonał Miłosz 
Kaczor w 6. minucie. To był początek 
dobrej passy dla Wkry Cieksyn. W tej 
sytuacji nieco gorsze nastroje mie-
li zawodnicy Żbika, zwłaszcza, gdy 
w 25. minucie czerwoną kartkę otrzymał Bartłomiej Saliszewski i od tego momentu zawodnicy musieli grać 
w osłabionym, dziesięcioosobowym składzie.

Wkra Cieksyn nie osiadła na laurach. W kolejnych minutach padły kolejne celne strzały. Piotr Burzyński (26’), Mi-
łosz Kaczor (27’) i Piotr Kubajewski (34’) kolejno podwyższali dorobek bramek dla Wkry Cieksyn, ustanawiając 
wynik pierwszej połowy na 5:0.

Żbik zaczął odrabiać straty w drugiej połowie - w 58. minucie pierwszą bramkę zdobył Bartłomiej Załoga.

Kilka chwil później żółtą kartkę sędzia pokazał Miłoszowi Kaczorowi z Wkry Cieksyn, ale ten zrehabilitował się 
zaraz potem golem dla swojej drużyny i kilkanaście minut później został zastąpiony na boisku przez Marcina 
Witkowskiego. Po szóstym golu dla Wkry w 65. minucie Żbik Nasielsk szybko kontratakował i Borys Błaskiewicz 
zdobył drugą bramkę dla podopiecznych Dariusza Kordowskiego. 

Później sędzia pokazał po żółtej kartce Dawidowi Walczakowi ze Żbika i Łukaszowi Gortatowi z Wkry. W 90. mi-
nucie ostatnią bramkę w spotkaniu zdobył Robert Sagan, a w doliczonym czasie gry ostatni żółty kartonik otrzy-
mał Michał Morawski. Ostateczny wynik meczu to 7:2 dla Wkry.

W ramach 6. kolejki B-klasy, Wkra Ciek-
syn zremisowała na wyjeździe z Jutrzenką 
Unieck 2:2. Spotkanie odbyło się 26 wrze-
śnia. Wszystkie bramki padły w pierwszej 
połowie. Najpierw prowadzenie objęła Wkra 
Cieksyn dzięki strzałowi Sebastiana Mazur-
kiewicza (7’). Później szala zwycięstwa prze-
chyliła się na korzyść Jutrzenki dzięki dwóm 
strzałom Daniela Słojewkiego (14’) i (20’). 
Wyrównującego gola zdobył w 42. minu-
cie Radosław Kowalski.

Tego samego dnia Żbik II Nasielsk podjął 
gości z Olimpu Ciechanów. Pierwsza po-
łowa zakończyła się wynikiem 0:1, dzięki 
bramce Fabiana Ułasiewicza w 18. minucie. 

W drugiej połowie wynik podwyższył Serhii Novikov. Od 62. minuty zawodnicy Żbika musieli grać w osłabionym 
składzie po zdobyciu przez Kamila Żołnierzaka dwóch żółtych kartek. Mimo tego incydentu, Żbik zaczął odrabiać 
straty w osobie Dawida Walczaka (69’). Był to jedyny celny gol w tym spotkaniu dla Żbika Nasielsk, a ostateczny 
wynik meczu, czyli 1:3, ustanowił Mateusz Stryjewski w 84. minucie.

W 7. kolejce (3 października) Wkra Cieksyn podejmie o godzinie 15.00 gości z Żaka Szreńsk, a Żbik II Nasielsk 
wyjedzie na mecz z Wieczfnianka Wieczfnia. Tydzień później (9 października) Wkra Cieksyn wyjedzie rozegrać 
mecz o godzinie 14:00 do Kownat Żędowych, a Żbik Nasielsk podejmie o 14.30 gości z GKS Boruta Kuczbork.

Michał B.

Huragan zatrzymany
Kolejne dwie kolejki rozgrywek 
sezonu 2021/22 w IV l idze za 
nami. Spotkanie w ramach 8. ko-
lejki było niesamowite. Zespół, 
który w ostatnim sezonie walczył 
o awans do III ligi, czyli Huragan 
Wołomin, został pokonany przez 
Żb ika Nasielsk .  Obie druż yny 
miały jeszcze jednego przeciw-
nika - pogodę. Chłód i padający 
obf icie deszcz, sprawił y, że nie 
wszystkie podania i strzały były 
celne. Zawodnicy często wpadali 
w poślizg. 

Kibice, których nie zraził deszcz 
i  przybyl i  zobaczyć pi łkarsk ie 
emocje, byli świadkami serii bra-
mek.  W c a ł ym spotkaniu pa-
dło ich aż 6, w tym 5 dla Żbika 
Nasielsk. 

Spotkanie rozpoczęło się od żół-
tej kartki dla Radosława Dobrze-
nieckiego z Huraganu Wołomin 
i od samego początku dało się 
zauważyć, że nie był to dobry 
dzień dla gości .  Żbik Nasielsk, 
natomiast, mimo warunków at-
mosferycznych, doskonale czuł 
się na własnym boisku i pokazy-
wał dominację w grze. Pierwsze-
go gola strzelił już w 19. minucie 
Maksymil ian Kosior, a kolejną  
w 33. minucie Piotr Sulima. Póź-
niej padła żółta kartka dla Kamila 
Tomaszyńskiego, który w drugiej 
połowie został zastąpiony przez 
Jakuba Kopacza. 

W drugiej połowie żółtą kartkę 
otrzymał też Krystian Omen ze 
Żbika. Kibice i zawodnicy krzy-
czeli z radości, gdy trzecią dla 
naszej drużyny bramkę zdobył 
Mateusz Bramowicz w 63. mi-
nucie spotkania. Zaledwie kilka 
minut później (76. Minuta) upra-
gnioną b ramkę dla  Huraganu 
Wołomin zdobył Marcin Smo-

liński. Kontratak ze strony Żbi-
ka Nasielsk nastąpił natychmiast 
i minutę później wynik meczu 
zmienił się na 4:1 dzięki celnemu 
strzałowi Piotra Sulimy. Ostatnie-
go w spotkaniu gola zdobył Bo-
rys Błaskiewicz ze Żbika, który 
ustanowił ostateczny wynik me-
czu na 5:1. Tym samym, po raz 
drugi w tym sezonie, na konto 
Żbika wpadły 3 punkty.

W ramach 9. kolejki Żbik Nasielsk 
roze g ra ł  m e c z  na  w yj eźd z i e  
w niedzielę, 26 września o go-
dzinie 12.00 z Escolą Varsovia. 
Spotkanie odbyło się na boisku 
przy ul. Fleminga 2 na warszaw-
skiej Białołęce. Wszystko wska-
zywało na to, że mecz zakończy 
s ię remisem, mimo że sędzia 
nie prz yznał Żb ikowi Nasielsk 
dwóch rzutów karnych, jedno-
cześnie pokaza ł  aż 5 żó ł t ych 
kartek nasielskim zawodnikom. 
Otrzymali je: Łukasz Racis (20’), 
Krystian Omen (51’), Maksymi-
lian Kosior (54’), Marek Osiński 
(61’), Jakub Kopacz (67’). Dopiero 
pod sam koniec meczu, dwa żół-
te kartoniki otrzymali zawodnicy 
Escoli Varsovia - Mateusz Mazur  
w 83. minucie i  Michał Szym-
borski w doliczonym czasie gry.  
W Warszawie Żbik przegrał 0:1.

N a j b l i ż s z e  s p o t k a n i a  Ż b i k 
Nasie l sk rozegra na własnym 
boisku ze „starymi znajomymi” 
z okręgówki, czyli z Mławianką 
Mławą i Wkrą Żuromin. Spotka-
nie w ramach 10. kolejki z druży-
ną z Mławy zaplanowane jest na 
2 października na godzinę 14.00, 
natomiast w ramach 11. kolejki 
Żbik zagra na wyjeździe w Żuro-
minie 9 października o godzinie 
13.00.

Michał B.


