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Inwestycje nabierają tempa
W najbliższych dniach rozpocznie 
się przebudowa skweru w centrum 
miasta, przy ul. Rynek. W środę, 
17 sierpnia br., Burmistrz Nasielska 
oraz Kierownik Wydziału Inwestycji 
podpisali umowę z firmą SORTED 
z Piaseczna na jego przebudowę.

Skwer przejdzie dużą metamor-
fozę. Park będzie zrewitalizowany, 
pojawią się nowe nasadzenia ro-

ślinne i zostaną wydzielone strefy 
tematyczne jak plac zabaw, część 
historyczna, część wypoczynko-
wa. Będzie miejsce na organizację 
uroczystości, powstaną nowe wiaty 
autobusowe oraz kiosk.

Zmieni się także organizacja ruchu, 
wyznaczone zostaną nowe miejsca 
parkingowe, a na przyległych uli-
cach zostanie ułożona linia ener-

getyczna. Wiele osób zastanawia 
się, co stanie się z pomnikiem pa-
pieża Polaka.

 – Popiersie papieża Jana Pawła II 
zmieni nieco lokalizację, lecz po-
zostanie w obrębie skweru. Pojawił 
się pomysł, aby przenieść go pod 
kościół, w bardziej miejsce god-
ne. Było też w tej sprawie spotka-
nie burmistrza z biskupem płockim, 
który nie wyraził zgody na prze-
niesienie – mówi Radosław Ka-
siak Kierownik Wydziału Inwestycji 
w UM.

Warto podkreślić, że modernizacja 
skweru będzie się odbywała pod 
okiem konserwatora zabytków, 
 a nadzór nad pracami obejmie  
dr Mariusz Błoński.

Koszt przebudowy parku wyniesie 
11 876 049,48 zł z czego 3,6 mln 

zł stanowi dofinansowanie z bu-
dżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
w ramach Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla równomier-
nego rozwoju Województwa Ma-
zowieckiego. Planowany termin 
zakończenia robót przewidziano 
na 18 maja 2023 roku.

Na teren budowy weszła już firma 
BAZ-BRUK, która rozpoczęła pra-
ce przy „małej obwodnicy” miasta.

 – Na ulicy Łącznej rozpoczęły się 
prace związane z budową kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej. W le-
sie w Chrcynnie prowadzona już 
jest wycinka drzew pod poszerze-
nie drogi, a niebawem ruszą prace 
drogowe na ulicy Podmiejskiej – 
wyjaśnia R. Kasiak. 

Michał B.

102. 
rocznica
Najważniejsza część uroczystości 
upamiętniających Bitwę nad Wkrą 
odbyła się tego dnia pod pomni-
kiem w Borkowie. Rozpoczęło ją 
wprowadzenie posterunku hono-
rowego, złożonego z żołnierzy  
2. Mazowieckiego Pułku Saperów 
z Kazunia Nowego oraz przyby-
cie Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego. 

Po oficjalnym przywitaniu przy-
byłych gości, głos zabrał Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska, 
który podkreślił, że tegoroczna 
rocznica obchodzona jest w cza-
sie, gdy ponownie dochodzi do 
działań wojennych w Ukrainie, 
która została zaatakowana przez 
Federację Rosyjską i przyszło im 
stawić czoło walce o wolność 
i suwerenność. Burmistrz zaape-
lował także do zgromadzonych 
o wzajemny szacunek i poszu-
kiwanie porozumienia, a tak-
że o modlitwę za narody objęte 
wojną.

Następnie odprawiona została 
polowa msza święta, której prze-
wodniczył, a także homilię wy-
głosił delegat biskupa polowego 
WP – rzymskokatolicki dzie-
kan wojsk obrony terytorialnej  
ks. kan. pułk. Radosław Mich-
nowski, a czytanie podczas litur-
gii słowa oraz modlitwę wiernych 
odczytali przedstawiciele parafii 
w Cieksynie. 
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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. Jadwigi Rostkowskiej 8,  

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

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 – 1600

Piątek: 800 – 1500

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.15.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zwrot podatku 
akcyzowego dla rolników
Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji 
rolnej, powinien zbierać faktury VAT

 – w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w za-
leżności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca  2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha 
użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku 
akcyzowego w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku do-
łącza się:

 – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego produ-
centa, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, 
w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględ-
nieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże 
jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na pod-
stawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznako-
wanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 
r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017r. poz. 546 
oraz z 2018r. poz.1642) 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 31 październik 2022 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski do pobrania na stronie www.nasielsk.pl zakładka formularze/
Wydział Podatków i Opłat (F-F/06).

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, 
parter, pokój 12, 14

lub telefonicznie pod numerami:

23 693 30 13, 

23 693 30 76, 

23 693 30 00 wew. 113, 176

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Laptopy dla dzieci z rodzin byłych 
pracowników PGR rozdane
12 sierpnia 2022 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski spotkał się z ro-
dzinami byłych pracowników PGR, które zakwalifikowały się do udziału 
w projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfro-
wym – Granty PPGR”. Komputery przenośne (17 sztuk laptopów) z opro-
gramowaniem biurowym i antywirusowym, które zostały zakupione 
przez gminę, otrzymali uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, 
których krewni w linii prostej pracowali w państwowych gospodarstwach 
rolnych. 

Zadanie było sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-

frowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na za-
grożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z ro-
dzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Kwota dotacji: 
45.220,00 zł.

Za realizację projektu odpowiadał Informatyk - Wydziału Organizacji i Pro-
mocji.

Wydział Organizacji i Promocji

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” 
[Wisława Szymborska]

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Lubieniecki 

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku 
 

składają  
najszczersze i płynące z głębi serca  

wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

 

Ś.P. Czesława Żołnierzaka 
wieloletniego sołtysa sołectwa Chechnówka

 
 

Pan Czesław Żołnierzak pełnił swoją funkcję przez wiele kadencji.  
Zapamiętamy Go jako osobę pełną zaangażowania  

w pracę na rzecz lokalnej społeczności i troszczącą się  
o mieszkańców. Sprawowanie zaszczytnej roli sołtysa przez tak dłu-

gi czas potwierdza, że Pan Czesław Żołnierzak zdobył to,  
co najcenniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do pozyskania  
– zaufanie mieszkańców. Również my, jako samorząd zawsze  

mogliśmy liczyć na Pana Czesława  
podczas spraw ważnych dla gminy.
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Dofinansowanie  
na usuwanie  
i unieszkodliwianie azbestu
Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2022 r. w ramach 
Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest”, zatwierdzonego uchwa-
łą Rady Nadzorczej Funduszu nr 12/2022 z dnia 26.01.2022 roku z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie wfosigw.pl oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej nfosigw.gov.pl, otrzymała dotację na za-
danie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z 
terenu Miasta i Gminy” w kwocie 34.999,96 zł.

Całkowity koszt zadania będzie wynosił 51.441,20 zł. W ramach zadania 
zostanie usunięte i przekazane do unieszkodliwienia ok. 130 Mg wyro-
bów zawierających azbest.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów WiejskichZ UM

Wniosek o wypłatę  
dodatku węglowego
W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzo-
ru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Osoby chcące otrzymać dodatek węglowy będą 
musiały złożyć wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w termi-
nie do 30 listopada br. Więcej informacji można uzyskać w MOPS Nasielsk – pokój nr 5, tel. 
236933005. 

Wzór wniosku dostępny będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie inter-
netowej mopsnasielsk.pl”

OŚWIATA

Przygotowania do roku szkolnego
Kiedy uczniowie odpoczywają na 
wakacjach w placówkach oświa-
towych przeprowadzane są prace 
remontowe i porządkowe. Spraw-
dziliśmy, co działo się w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych 
przez gminę Nasielsk. 

Placówki oświatowe w ramach wła-
snego budżetu i często własnymi si-
łami, w różnym zakresie odnawiały 
sale klasowe i korytarze oraz wyko-
nywały prace porządkowe. 

Drobne remonty wewnątrz i na ze-
wnątrz budynku, w tym malowanie 
sal lekcyjnych zrobiono w Szko-
le Podstawowej w Starych Pie-
ścirogach i Szkole Podstawowej 
w Cieksynie. Natomiast w Szkole 
Podstawowej w Budach Siennickich 
pomalowano korytarz przy salach 
lekcyjnych w części sali gimnastycz-
nej, ponadto wymieniono huśtawki 
na placu zabaw i posadzono rośliny 
wokół szkoły. W budynku nasiel-
skiego przedszkola i żłobka odświe-
żono ściany w niektórych salach, 
zaimpregnowano podłogę w szat-
ni przedszkola oraz wymieniono 
uszkodzone listwy przypodłogowe 
w jednej z sal. 

W nasielskiej Szkole Podstawowej  
nr 2 pomalowano dwie sale lek-
cyjne, wykonano czyszczenie 
i polimeryzację podłóg w całej 
szkole, położono tynk mozaikowy 
w holu na parterze budynku oraz 
1,5 m2 glazury w kuchni. Ponadto 
zdemontowano płytki PCV w sali 
logopedycznej i zastąpiono je wy-
kładziną. 

W Szkole Podstawowej nr 1 prze-

prowadzono generalny 
remont klasopracowni nr 
16 i dwóch szatni przy hali 
sportowej, pomalowano 
i odświeżono 6 sal lekcyj-
nych, korytarze szkolne 
oraz zmywalnię w kuch-
ni szkolnej. Dokonano też 
przeglądu technicznego 
w sali SI, a dzięki pomo-
cy rodziców pomalowa-
no salę lekcyjną dla klasy 
pierwszej. 

 – We własnym zakresie, 
gruntownie, odnowiliśmy 
salę nr 16. Trzeba było tu 
wymienić podłogę, na-
łożyć gładź i pomalować. 
Mamy jeszcze kilka takich 
sal, w starej części szkoły, 
które kwalifikują się do ge-
neralnego remontu, ale to 
będzie bardzo kosztowne 
zadanie – mówi Katarzy-
na Świderska dyrektor SP 
nr 1. – Podczas tegorocznych waka-
cji udało nam się pomalować kilka 
sal i korytarzy, przygotowujemy też 
zakątek wypoczynkowy dla dzieci. 
Ponadto odnowione zostały szat-
nie przy hali sportowej i odświeżone 
lamperie w korytarzach – dodaje. 

W SP nr 1 w sierpniu br. rozpoczęły 
się też prace związane z prowadzo-
nym przez gminę Nasielsk projek-
tem termomodernizacyjnym trzech 
placówek oświatowych (SP nr 1, SP w 
Starych Pieścirogach i SP w Cieksy-
nie), którego wykonawcą jest firma 
NAFIBUD S.A. (koszt zadania to 2 372 
978,24 zł). Prace remontowe odby-
wać się będą także w roku szkolnym.

 – W ramach tego zadania wyko-
nawca w Szkole Podstawowej nr 1 
będzie zmodernizuje kotłownię, czy-
li wymieni instalację c.o. i zamontu-
je nowy piec, bo ten, który służył do 
tej pory jest już mocno wyeksplo-
atowany. Mam nadzieję, że po tej 
modernizacji mocno spadnie tam 
zużycie gazu – informuje Radosław 
Kasiak kierownik Wydziału Inwesty-
cji nasielskiego magistratu. – Zostaną 
wymienione okna w stołówe i hali 
sportowej nad widownią. Będzie też 
wykonane docieplenie ścian wraz z 
nową elewacją na części szkoły. Po-
nadto zaplanowano ocieplonie da-
chu na hali sportowej wraz ze zmianą 
jego nawierzchni – dodaje. 

W  r a m a c h  t e r m o m o d e r n i -
zacj i w hali sportowej przy SP 
w Cieksynie ocieplona zostanie 
podłoga i położona specjalna na-
wierzchnia, zainstalowany będzie 
nowy piec do ogrzewania. Podob-
ny zakres prac będzie realizowany 
w sali gimnastycznej w SP w Starych 
Pieścirogach, poza dociepleniem i 
ułożeniem nowej nawierzchni pod-
łogi, wykonana zostanie nowa insta-
lacja c.o. 

Jak podkreśla R. Kasiak, gminne 
placówki oświatowe zostały zmo-
dernizowane w 2010 r. w ramach 
projektu termomodernizacyjnego 
dofinansowywanego z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Warto dodać, że w trzech szko-
łach: w Cieksynie, SP nr 1 i SP nr 
2 prowadzony jest jeszcze drugi 
etap projektu „Dostępna szkoła”. 

Jeszcze w tym roku zostanie wy-
budowane boisko wielofunkcyj-
ne przy SP w Popowie Borowym, 
na które gmina Nasielsk pozyska-
ła dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego w wysokości 300 
tys. zł. 

Dobiegają końca ostatnie prace 
przy budowie nowego samorzą-
dowego przedszkola w Starych 
Pieścirogach, które wraz z nowym 
rokiem szkolnym powinno zostać 
oddane do użytku. 

(i.)
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11.08 Nasielsk – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych (1 

zastęp);

12.08 Popowo Borowe – kolizja samochodu osobowego, brak 

osób poszkodowanych (1 zastęp);

19.08 Nasielsk – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzydłych 

(1 zastęp)

Kronika OSP NASIELSK

Z POLICJI

Poszukiwany  
z Podkarpacia
W niedzielę, 21 sierpnia br., po godz. 9.00, dzielnicowy z Komisariatu Poli-
cji w Nasielsku pełnił służbę na terenie miasta. Kiedy przejeżdżał ul. Wąską, 
zauważył siedzącego przed klatką schodową mężczyznę.

Funkcjonariusz od razu skojarzył go z wizerunkiem poszukiwanego 49 
latka z Podkarpacia. Mieszkaniec powiatu łańcuckiego był całkowicie za-
skoczony policyjną interwencją.

Legitymowanie i sprawdzenie w policyjnym rejestrze tylko potwierdziło 
przypuszczenia mundurowego. Przebywający na terenie nasielskiej gmi-
ny 49- latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Łańcucie. Do od-
bycia miał karę 150 dni pozbawienia wolności.

Mieszkaniec województwa podkarpackiego został zatrzymany. Najbliższe 
miesiące spędzi w jednostce penitencjarnej.

(r.) za:www.nowydwor.policja.gov.pl

Z POLICJI

Podejrzany  
o pedofilię
Nowodworsc y k r y-
minalni  w ub ieg ł ym 
tygodniu zatrzymali 56- 
latka z gminy Nasielsk. 
Mężczyzna jest podej-
rzany o przestępstwa 
przeciwko wolności 
i obyczajowości sek-
sualnej. Wobec zatrzy-
manego zastosowano 
dozór policyjny. Postę-
powanie w tej sprawie 
jest prowadzone pod 
nadzorem Prokuratury 
Rejonowej w Pułtusku.

P o l i c j a n c i  W yd z i a -
łu Kryminalnego Ko-
m e n d y  Pow i a towe j 
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim zatrzymali w środę, 10 sierpnia 
br., 56-latka z gminy Nasielsk. Funkcjonariusze prowadzili w tym zakre-
sie współpracę z osobami, które zajmują się bezpieczeństwem w Inter-
necie oraz informują o podejrzanych zachowaniach w sieci. Pracownicy 
fundacji przekazali mundurowym zgłoszenie o 56- latku. Mężczyzna był 
przekonany, że koresponduje z małoletnimi w wieku 11 i 12 lat, którym 
prezentował treści pornograficzne w postaci zdjęć i filmów oraz za pomo-
cą komunikatorów składał propozycję poddania się lub wykonania innej 
czynności seksualnej.

Była to jednak prowokacja. Kryminalni jeszcze tego samego dnia zatrzy-
mali mieszkańca nasielskiej gminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresz-
tu.

Usłyszał już zarzut z art. 200 a § 2 kodeksu karnego, który mówi, że kto 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunika-
cyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płcio-
wego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału 
w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej 
realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawie-
nia wolności do lat 2 oraz zarzut z art. 200 § 3 kodeksu karnego, kto ma-
łoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia 
mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści porno-
graficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się 
z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny. Grozi mu kara po-
zbawienia wolności do lat 3.

podkom. Joanna Wielocha/www.nowydwor.policja.gov.pl

Prokuratura  
o wypadku w Chorwacji

Z POLICJI

Zatrzymał sprawcę wypadku
W poniedziałek, 15 sierpnia br., 
przed godz. 19.00, na DW 571 
w Cieksynie, doszło do wypadku 
z udziałem dwóch pojazdów. Jak 
ustalili policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego, za mostem na rze-
ce Wkrze w kierunku Nasielska, 
kierujący mazdą najechał na tył 
poprzedzającego pojazdu marki 
citroen. Podróżowała nim rodzi-
na z powiatu nowodworskiego. 
W wyniku zderzenia 43-letnia pa-
sażerka i jej 12-letni syn trafili z obrażeniami do szpitala.

Całe zdarzenie zauważył jadący na służbę funkcjonariusz Komisariatu Policji w Nasielsku. Starszy sierżant Seba-
stian Marchewka natychmiast interweniował, zatrzymując sprawcę zdarzenia. Jak się okazało, siedzący za kie-
rownicą mazdy mężczyzna, był kompletnie pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 40-letni mieszkaniec 
powiatu płońskiego w wydychanym powietrzu ma ponad 3,6 promila alkoholu. Na miejscu natychmiast poja-
wili się mundurowi z nasielskiego komisariatu, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu służb 
medycznych oraz straży pożarnej.

Po sprawdzeniu w policyjnym systemie wyszło na jaw, że 40-latek z gminy Załuski w ogóle nie posiada prawa 
jazdy. Okazało się również, że mężczyzna był poszukiwany dwoma nakazami doprowadzenia przez Sąd Rejo-
nowy w Płońsku celem odbycia kary roku i 3 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

40-latek został przez nasielskich mundurowych zatrzymany. Noc spędził w policyjnym areszcie, skąd trafi do 
jednostki penitencjarnej.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pułtusku.

Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i odpowiedzialność na drodze oraz stosowanie się do zasady ograni-
czonego zaufania. Kierowanie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, jak również skrajna nieodpowiedzialność, 
która może mieć tragiczne w skutkach konsekwencje.

(r.) za: www.nowydwor.policja.gov.pl

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

W feralny poranek 6 sierpnia br. 
w Chorwacji miał miejsce wypa-
dek polskiego autokaru, którym 
podróżowali pielgrzymi do Medju-
gorie. Pojazd prowadził kierowca 
zamieszkujący w Płońsku. Nie-
stety w wyniku wypadku śmierć 
poniosło 12 osób, a 32 zostały ran-
ne. Jak udało nam 
się ustalić, wśród 
wspomnianych 12 
zmarłych znalazło 
się też 2 mieszkań-
ców powiatu no-
w o d w o r s k i e g o . 
Informacji na temat 
tragicznego wyda-
rzenia udzielił nam 
rzecznik prasowy 
warszawskiej pro-
kuratury.

 – W Prokuraturze 
Okręgowej w Warszawie w dniu 6 
sierpnia 2022 r. wszczęte zostało 
śledztwo w sprawie sprowadzenia 
w dniu 6 sierpnia 2022 r. na auto-
stradzie A4 w pobliżu miejscowości 
Podvorec (Chorwacja) katastrofy 
w ruchu lądowym zagrażającej ży-

ciu lub zdrowiu wielu osób, w na-
stępstwie której śmierć poniosło 
dwanaście osób, tj. o czyn z art. 
173 § 3 k.k. Nadmieniam, że z uwa-
gi na ochronę prywatności osób 
pokrzywdzonych nie jest możli-
we wskazanie informacji dotyczą-
cych ich miejsca zamieszkania, jak 

również stanu zdrowia. Aktualnie 
pokrzywdzeni powrócili do kraju. 
Zwłoki osób, które nie przeżyły ka-
tastrofy również.

Dodaję, że w toku postępowania 
wykonujemy czynności w ramach 
międzynarodowej współpracy 

ze stroną chorwacką. Pozyskuje-
my dowody zgromadzone przez 
chorwackich śledczych, w tym za-
bezpieczone na miejscu wypadku. 
We własnym zakresie gromadzimy 
dowody związane m.in. z kwestia-
mi dotyczącymi organizacji prze-
jazdu i dokumentację pojazdu. 

Planowane jest po-
wołanie biegłych le-
karzy sądowych oraz 
z zakresu rekonstruk-
cji wypadków samo-
chodowych. W toku 
postępowania przy-
gotowawczego pod-
jęte zostaną czynności 
procesowe umożliwia-
jące wszechstronne 
wyjaśnienie okoliczno-
ści zdarzenia, w szcze-
gólności zaś ustalenie 
przyczyny katastro-

fy – poinformowała Aleksandra 
Skrzyniarz, Prokurator Prokuratu-
ry Okręgowe, Rzecznik Prasowy  
5 Wydział Organizacyjny z Warsza-
wy.

E.G.
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R E K L A M A

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Przebudowa skweru
W związku z podpisaniem w dniu 17 sierpnia 2022 roku umowy na re-
alizację zadania pt. „Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku 
wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną” pragnę przybli-
żyć Państwu, jak będzie wyglądał nasz nowy skwer!

Wiem, jak długo czekają Państwo na tę inwestycję. Staraliśmy się, aby 
Państwa uwagi zostały w projekcie uwzględnione i wdrożyliśmy wszyst-
ko, co było możliwym do zrealizowania. Uspokajamy Państwa, iż jeśli 
chodzi o drzewa znajdujące się obecnie w parku, to rzeczywiście nie-
które z nich zostaną usunięte w związku z ich stanem zagrażającym bez-
pieczeństwu mieszkańców, jednakże roślinności na pewno w nowym 
parku nie zabraknie! 

#NoweCentrumNasielska to dużo miejsc do wypoczynku, funkcjonal-
ność, rozwiązania przestrzenne dla pieszych, rowerzystów, ale również 
kierowców, atrakcje dla dzieci oraz zieleń. Mam nadzieję, że będzie to 
miejsce zarówno bezpieczne, sprzyjające odpoczynkowi, jak i poży-
teczne dla nas wszystkich. 

Prace ruszą niebawem. Chcę, aby było zielono, czysto, bezpiecznie, 
kolorowo i nowocześnie. Miejsce w centrum miasta, gdzie aż chce się 
spędzić wolny czas? Do tego dążymy! Nie możemy już się doczekać 
zakończenia inwestycji! 

Więcej na temat podpisanej umowy dotyczącej rewitalizacji skweru 
znajdą Państwo na www.nasielsk.pl oraz Facebooku Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku.

Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Rewitalizacja skweru Jana Pawła II
W środę 17 sierpnia 2022 r. nastąpi-
ło podpisanie umowy na realizację 
zadania pt. „Przebudowa skwe-
ru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz 
z przyległymi ulicami i infrastruktu-
rą techniczną”.

Zakres prac obejmie m.in. rewita-
lizację skweru Jana Pawła II z na-

sadzeniami roślin i wydzieleniem 
tematycznych stref wraz z placem 
zabaw, częścią historyczną, miej-
scem na uroczystości i strefą wy-
poczynkową, a także przebudowę 
zatoczki autobusowej z postawie-
niem nowych wiat przystankowych 

i kiosku. Ponadto wokół skweru 
mają zostać wybudowane chodni-
ki i nawierzchnie asfaltowe z nową 
organizacją ruchu i miejscami par-
kingowymi, a wokół skweru i na 
przyległych ulicach linia energe-
tyczna ma ulec przebudowie z na-
powietrznej na podziemną.

Koszt inwestycji – 11 876 049,48 
zł brutto, z czego 3 600 000,00 
zł stanowi dofinansowanie z bu-
dżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
w ramach Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla równomierne-

go rozwoju Województwa Mazo-
wieckiego.

Za wykonanie prac będzie odpo-
wiadała wyłoniona w przetargu fir-
ma „SORTED” Sp. z o.o. z siedzibą 
przy ul. Wschodniej 27B w Piasecz-
nie. Planowany termin zakończenia 
robót – 18.05.2023 r.

Przy podpisaniu umowy obec-
ni byli: Burmistrz Nasielska – Bog-
dan Ruszkowski oraz Kierownik 
Wydziału Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Programów Struktu-
ralnych – Radosław Kasiak.

Wydział Organizacji i Promocji

Z MIASTA

Wymiana lamp i oszczędności
Od kilku dni w naszym 
mieście wymieniane są 
lampy oświetlenia ulicz-
nego. L ampy sodowe 
zastępowane są lampa-
mi ledowymi, a prace te 
w ramach umowy do-
t yc ząc ej  kon ser wacj i 
urządzeń wykonuje fir-
ma Energa Oświetlenie. 
A wszystko po to, by gmi-
na mogła zaoszczędzić 
na rachunkach za energię 
elektryczną. Oświetlenie 
uliczne na terenie całej 
gminy, bez względu na 
kategorię drogi przy któ-
rej się znajduje (gminna, 
powiatowa, wojewódzka) 
jest zadaniem własnym 
gminy, więc wydatki na 
ten cel pochodzą z jej budżetu.

 –  L a m p y  s ą  w y m i e n i a n e 
w ramach umowy z firmą Energa 
Oświetlenie dotyczącej utrzyma-
nia standardu oświetlenia w naszej 
gminie. Od kilku lat udaje nam się 
wynegocjować w ramach tej umo-
wy, za którą płacimy ok. 40 tys. 
zł miesięcznie, ileś lamp do wy-
miany. W tym roku dotyczą one 
ulic znajdujących się w centrum 
Nasielska. Będą to spore oszczęd-
ności rzędu ok. 35% w mieście, bo 
cena energii jest bardzo wyso-
ka – mówi Radosław Kasiak kie-
rownik Wydziału Inwestycji w UM 
Nasielsk. – W ubiegłym roku za-

płaciliśmy ok. 800 tys. zł, w tym 
roku będzie ponad 100% więcej. 
A ceny energii elektrycznej mają 
jeszcze wzrosnąć. Dlatego musi-
my podjąć jakieś działania i wpro-
wadzić przerwę nocną. Wiele gmin 
w Polsce już wprowadza wyłącze-
nia oświetlenia ulicznego w godzi-
nach nocnych. Pewnie w pierwszej 
kolejności taka przerwa nocna 
zostanie wprowadzona w sołec-
twach. Jeśli wyłączenia dotyczyć 
będą wszystkich sołectw, to będzie 
wymierne finansowo działanie – 
dodaje R. Kasiak i podkreśla, że nie 
ma możliwości wyłączenia co dru-
giej lub co trzeciej lampy. 

W naszej gminie jest obecnie 2 

312 latarni i nadal są dobudowy-
wane kolejne punkty oświetle-
niowe. Wszystko wskazuje na to,  
że tegoroczne koszty za oświetle-
nie uliczne w gminie (bez konser-
wacji) sięgnąć mogą nawet 2,5 mln 
zł. 

 – W tej chwili trwają konsultacje 
z firmą Energa Oświetlenie doty-
czące godzin nocnych wyłączeń 
oświetlenia ulicznego. Chcemy, 
żeby były one jak najmniej uciąż-
liwe dla naszych mieszkańców – 
zapewnia B. Ruszkowski burmistrz 
Nasielska. – Informacje na temat 
ustaleń w tej sprawie pojawią się 
niebawem – dodaje burmistrz. 

(i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Miłość  
w czasach wojny
Książki obyczajowe z hi-
storią wojenną w tle są jed-
nym z moich ulubionych 
gatunków literackich. Jed-
nak, odkąd wybuchła wojna 
u naszych wschodnich sąsia-
dów, czyta mi się je z ogrom-
nym trudem. Przeżywam je 
jeszcze bardziej niż kiedyś, 
a może już nie traktuję ich 
jako historii i czasu przeszłe-
go, a jako coś, co dzieje się tu 
i teraz? Mimo wszystko po-
stanowiłam nie rezygnować 
z tego typu literatury. I tym 
oto sposobem w moje ręce 
trafiła Córka generała Mag-
daleny Witkiewicz.

Lata 30. XX wieku. Gdańsk. 
To nie był spokojny czas dla 
mieszkańców tego miasta. Wielu z nich wyczuwało wiatr nadchodzących 
złych zmian, inni zaś żyli w nieświadomości. Gdańszczanie mimo wszyst-
ko starali się żyć w przekonaniu, iż wojna jest jedynie przeszłością, a nie 
przyszłością. Jakże się mylili. Cóż, wojna nadeszła i rozpoczęło się piekło.

Los w tym czasie zetknął ze sobą czwórkę bohaterów. Elise – córka nie-
mieckiego generała po uszy zakochana w Andrzeju Taperze – Polaku, 
który świadomy był nieuniknionej wojny. Tych dwoje połączyło uczucie, 
które zakończone zostało przez wybuch wojny. Halina – mocno stąpają-
ca po ziemi młoda kobieta i Józek – porywczy młody mężczyzna, który 
walczył z niesprawiedliwością.

Elise von Hummel jako jedyna z towarzystwa jest Niemką, w dodatku 
ślepo zapatrzoną w ojca generała. Jej postrzeganie rzeczywistości jest 
dość zachwiane. Kobieta nie dostrzega zła, które niebawem nadejdzie. 
Inni bohaterzy – Andrzej, Józek i Halinka to bardzo wyraziści bohatero-
wie, w których nadchodząca wojna wyzwala chęć przetrwania i walkę 
za ojczyznę. Są świadomi, iż niedługo stracą wolność i spokój. W zamian 
dostaną obezwładniający strach.

Relacje czwórki bohaterów nadają wspomnieniom ciągłość historii, jed-
nak przeszkadzało mi to, iż niektóre wydarzenia opisywane były kilku-
krotnie, gdyż każdy z narratorów-bohaterów o nim opowiadał. Czytelnik 
może mieć poczucie, iż gdzieś już to widział lub o tym słyszał. Niektóre 
historie uległy rozmyciu, inne zaś traktowane były bardziej priorytetowo. 
No i sam tytuł Córka generała może nam dać do myślenia, iż opowieść 
kręciła się będzie głównie wokół postaci Elise von Hummel. Nic bardziej 
mylnego, gdyż ta osoba pojawia się jedynie na początku i na końcu tej 
historii i wcale nie jest jej główną bohaterką.

Córka generała Magdaleny Witkiewicz to dobra lektura dla osób, któ-
re chcą spędzić spokojny wieczór z książką. Jednak koneserów historii 
ta powieść może lekko zirytować. Warto jednak zaznaczyć, iż pomimo 
tego że książka przyniosła dla mnie kilka rozczarowań i zbyt mało wzru-
szeń, to i bez brutalności opowiada o bezcennych wartościach w życiu 
i w obliczu wojny. Tym ludziom odebrano normalność i szansę na spo-
kojną codzienność. I warto o tym mówić, warto czytać takie książki. Czy 
polecam? To lektura o  miłości, tęsknocie, o trudnych wyborach, bólu 
i stracie.

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Diuna: sekrety rodu

Z BIBLIOTEKI

Dla dzieci i młodzieży
Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku serdecznie zaprasza naszych młodszych i najmłodszych Czytelników 
po nowości wydawnicze, które zostały zakupione z dofinansowania, jakie otrzymała nasza biblioteka w kwocie 10 769 zł, 
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 1.1 Zakup i zdalny 
dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dla naszych najmłodszych czytelników zakupiliśmy książeczki z ruchomymi elementami, książki dźwiękonaśladowcze, 
interaktywne oraz książki aktywizujące z elementami dźwiękowymi, a także w formacie trójwymiarowym z krótkimi 
bajeczkami i historyjkami. 

Zaś dla dzieci uczących się czytać zakupiliśmy książki z serii Przygoda z czytaniem do nauki czytania metodą sylabową.

Zapraszamy najmłodszych po serię książek Banda z Burej Magdaleny Witkiewicz oraz serię Doktor Proktor Jo Nesbo, 
a także trzy najnowsze pozycje wydawnicze Marcina Pałasza: Od ucha do ucha, Wszystko zaczyna się od marzeń i Stra-
szyć nie jest łatwo, a także Czemu tata siedzi w garnku Pawła Beręsewicza.

Miłośnicy gry Minecraft na pewno znajdą coś dla siebie, ponieważ specjalnie dla nich przygotowaliśmy trzydzieści dwa 
podręczniki, przewodniki i komiksy jej dotyczące.

Młodzież zapraszamy po 5 tom Baśnioboru. Nowe Przygody Smocza Straż oraz Wojnę cukierkową autorstwa Brandona 
Mulla, a także kultową młodzieżową powieść Outsiderzy, którą Susan Eloise Hinton napisała, mając niespełna szesnaście lat.

Zapraszamy serdecznie do biblioteki!
(b.)

„Diuna”  to pierwsza z cyklu po-
wieści „Kroniki Diuny” autorstwa 
Franka Herberta, wydana po raz 
pierwszy w 1965 r. Wielokrot-
nie nagradzana, stała się przez lata 
klasyką gatunku science fiction. 
Ostatnio ponownie zyskała na po-
pularności dzięki ekranizacji w re-
żyserii Denisa Villeneuve’a z 2021 
r. Film odniósł sukces komercyj-
ny, pojawiły się więc różnego ro-
dzaju gadżety nawiązujące do 
świata Diuny, m.in. gra planszowa 
„Diuna: sekrety rodu”. Jest to ko-
operacyjna gra narracyjna, gdzie 
uczestnicy przeżywają niezależną 
od fabuły powieści i filmu przygo-
dę w uniwersum fikcyjnej planety. 
Dzięki takiemu zabiegowi zagrać 
mogą osoby, które nie przeczy-
tały książek i nie widziały f ilmu. 
Gracze wcielają się w mieszkań-
ców planety Arrakis zbuntowa-
nych przeciwko Harkonnenom, 
na czele których stoi bezlitosny 
Gloss „Bestia” Rabban. W zależ-
ności od liczby uczestników, 1 do  
4 graczy wybiera postacie spośród 
sprzymierzeńców Atrydów; jeśli w 
zabawie uczestnicy więcej osób, 
wcielają się oni w role pomocni-
ków drużyny. Każda postać ma 

przypisany rodzaj i ilość zasobów, 
dzięki którym można opłacić akcje 
podczas rozgrywki. Jako że jest to 
gra narracyjna, należy zrealizować 
trzy scenariusze poprzedzone pro-
logiem w postaci krótkiej anima-
cji do obejrzenia na stronie www.
playdetective.com. Jest to więc 
jedna z gier łączących planszów-
kę z aplikacją cyfrową. Następnie 

trzeba odczytać fabularyzowany 
wstęp do misji, który ukazuje gra-
czom jej cel. Każdy scenariusz ma 
przypisaną talię kart spotkań. Za-
nim jednak odczytamy ich treść, 
przesuwamy znacznik czasu o jed-
ną godzinę. Karty przedstawiają fa-
bularną scenkę, z której możemy 
pozyskać informacje przydatne do 
wypełnienia misji, np. możliwość 

udania się w nowe miejsce lub od-
bycia rozmowy z postaciami. Cza-
sem za informacje albo dostęp do 
danej lokacji trzeba zapłacić zaso-
bami, np. przyprawą, wokół której 
toczy się fabuła powieści, lub butel-
ką wody. Gdy czas misji dobiegnie 
końca, przenosimy się ponownie 
na wspomnianą stronę internetową 
w celu polecenia dalszych działań 
członkom ruchu oporu, po czym 
przechodzimy do rozegrania na-
stępnego scenariusza. Mechanika 
„Diuny: sekretów rodu” oparta jest 
na grze „Detektyw: kryminalna gra 

planszowa” z tą różnicą, że w „Diu-
nie…” twórcy skoncentrowali się 
na odkrywaniu przez graczy hi-
storii, a nie na rozwiązywaniu za-
gadek. Gra, podobnie jak powieść, 
wymaga poświęcenia czasu - oko-
ło pięciu godzin. Można oczy-
wiście podzielić sobie zabawę na 
dwa lub trzy wieczory. Dla fanów 
fantastyki wcielenie się w postaci 
ze świata Diuny i przeprowadzenia 
misji będzie z pewnością ciekawym 
doświadczeniem i wspaniałą przy-
godą.

OI
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CIEKSYN. „Leśne Opowieści”

Warsztaty, pokaz pracy oraz spektakl
Nieformalna grupa „Naturalnie 
Cieksyn” realizuje projekt -warszta-
ty teatralne pt. „Leśne Opowieści”, 
w których biorą udział polsko-ukra-
ińskie dzieci i młodzież. W skład 
„Naturalnie Cieksyn” wchodzą pa-
nie:Teresa Gerasik, Dorota Sara-
cyn i pan Marcin Kapuściński przy 
wsparciu Stowarzyszenia Arty-
styczno-Społecznego Skafander.

W n i e d z i e l ę,  4  w r ze ś n i a  b r. , 
o godz.16.00 zapraszamy wszyst-
k i c h  m i e szkań c ów C i e k s yn a 
i gminy Nasielsk na pokaz pracy 
warsztatowej oraz spektakl teatral-
ny „Opowieści spod Grzybka” te-
atru TeDeDe, który odbędzie się 
na scenie  MIS w Cieksynie (Miej-
sce Integracji Społecznej).

Pokaz pracy teatralnej pt. „Leśne 
Opowieści” to zwieńczenie czte-
rech spotkań, podczas których 
uczestnicy brali udział w wyprawie 
do lasu, wsłuchali się w szum drzew, 
śpiew ptaków, obserwowali ściółkę 
leśną, gdzie wśród mchu i sosno-
wych igiełek chodziły żuczki i inne 
robaczki. W małych grupach two-
rzyli portrety Leśnych Ludzi - DZI-

WIERZY. Tak powstało muzeum 
rzeźby naturalnej, gdzie wystawie 
towarzyszyły improwizacje mu-
zyczne na małych instrumentach. 
Następnie swoją uwagę poświęcili 
drzewom i zwierzętom zamiesz-
kującym tereny pobliskich lasów, 
pól i łąk oraz akwenów wodnych. 
I tak pomiędzy różnymi gatunka-
mi zwierząt odbyły się wyścigi np. 

nietoperz ścigał się z żabą, pszczo-
ła z zającem, konik z wiewiórką itd. 
Na specjalnie zbudowanej scenie 
Teatru Podwórkowego zaimpro-
wizowano kilka scenek opowiada-
jących historie z życia lasu. Słychać 
było śpiew skowronka, szum lasu, 
skrzypienie gałęzi, pukanie dzię-
ciołka, kukanie kukułki… a gdzieś 
daleko chodził leśny stwór Dzi-
wierz. Zupełnie jak w „Słopiewnii” 

Juliana Tuwima Dziwierz borem łazi. 
Łyśnie na spiekory; Hej, kraśnie za-
gorzewią. Kalinowe dwory!

Każdy mógł wejść do lasu swo-
jej wyobraźni lub też chwileczkę 
odpocząć czekając na dalszy bieg 
wydarzeń. Powietrze poruszało 
ziemię, woda się burzyła a ogień 
wszystkich straszył. I tak powstała 
nowa zabawa łącząca zasady gier 
„Kolory- Żywioły” oraz „Gąski, gą-
ski do domu”. Posłuchajcie: Zielo-
ny, zielony wracaj do lasu! Boję się 

Kogo? Ognia czerwonego! A gdzie 
on jest? Za błękitną rzeką. A co on 
robi? Bawi się z wiatrem. Zielony, 
Zielony wracaj do lasu.

Na koniec spotkań każdy uczestnik 
wybrał sobie rolę, jaką chce zagrać 
w naszym pokazie pracy warszta-
towej pt. „Leśne Opowieści”, który 
zaprezentujemy 4 września. ZA-

PRASZAMY!

Teatr TeDeDE zaprezentuje spek-
takl pt. „Opowieści spod grzybka”. 
Dawno temu - a może tej wiosny, 
daleko - a może tuż obok, w ma-
gicznym lesie - a może po prostu 
w lesie, Dostojka i Powszelatek bu-
dzą się z zimowego snu. Jednak czy 
jest to ten sam las, w którym zasy-
piali? Co stało się z kukułką? Dla-
czego zegar Czteropórrokowy nie 

działa? Co można zrobić, by urato-
wać las i pomóc Przyrodzie? 

Projekt dofinansowany ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO oraz budżetu Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego 
w ramach programu „Mazowsze 
Lokalnie” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Europa i My, Sto-
warzyszenie BORIS, Stowarzysze-
nie SOKIAL oraz Fundację Fundusz 
Współpracy”. Mazowsze Lokalnie

Małgorzata Szyszka

fot. A. Tylewskifot. A. Tylewski

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki
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NASZE SPRAWY

Dożynki  
Diecezji Płockiej
Dożynki to jeden z najpiękniejszych, 
staropolskich obrzędów rolniczych od 
wieków zakorzeniony w naszej kultu-
rze. Obchody Święta Plonów są tradycją 
święcenia darów ziemi oraz dzielenia się 
chlebem. Ten wyjątkowy dzień jest uko-
ronowaniem całorocznej pracy rolników 
oraz hołdem złożonym za ich przywią-
zanie do ziemi.

Tegoroczne Dożynki Diecezji Płoc-
kiej, połączone z Dożynkami Samorzą-
dowymi Gminy Somianka, odbyły się  
21 sierpnia 2022 r. w Popowie Ko-
ścielnym w Dekanacie Serockim. Uro-
czystość rozpoczęła się przemarszem 
korowodu dożynkowego do kościoła. 
Centralnym wydarzeniem święta dzięk-
czynienia za zbiory była Msza św. spra-
wowana o godz. 11.00 przez Biskupa 
Piotra Liberę, biskupa seniora. Następnie 
nastąpił ceremoniał dożynkowy, czyli przekazanie chleba przez Starostów Dożynek oraz dzie-
lenie się chlebem z wiernymi. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia okoliczno-
ściowe, występ Ludowego Zespołu Artystycznego „PROMNI”, wręczenie nagród rolnikom 
wyróżnionym przez firmę MLEKS dla najlepszych producentów mleka oraz rozstrzygnięcie 
konkursów na „Nalewkę tradycyjną” i wypieki ciast tradycyjnych pn. „Ciasta z przepisów babu-
ni”. Wydarzenie zakończyły występy znanych zespołów muzycznych. 

Wśród delegacji z wieńcami i darami dożynkowym była również delegacja z gminy Nasielsk. 
(o.z.)

Z UM

Uroczystość przy tablicy 
pamiątkowej w Cieksynie 
W niedzielę, 21 sierpnia br., przy kościele pw. św. Doroty w Cieksynie odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca bohaterów z 22. i 201. pułku piechoty, poległych w sierpniu 1920 r. 
na terenie Cieksyna.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą i procesją, po której oddano hołd poległym oraz 
złożono kwiaty przy tablicy pamiątkowej.

W uroczystości udział wzięli: Anna Brzezińska – Radna Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego, władze samorządowe gminy Nasielsk, członkowie Nasielskiego Rajdu Moto-
cyklowego i zaproszeni motocykliści z gmin ościennych, a także mieszkańcy Cieksyna 
i przybyli goście. 

Następnie przy remizie strażackiej OSP KSRG Cieksyn odbył się piknik rodzinny. 

Organizatorami wydarzenia byli: Radny Rady Miejskiej w Nasielsku – Janusz Gers, Nasielski 
Rajd Motocyklowy oraz zaproszeni motocykliści z gmin ościennych.

Wojna odradzającej się Polski z bol-
szewicką Rosją w 1920 r na trwa-
łe wpisała się na karty światowej 
historii międzynarodowych kon-
fliktów i została uznana za jedną 
z najważniejszych wojen w dziejach 
świata. Wciąż powstają nowe dzie-
ła dotyczące wielu jej aspektów. 
Wyjaśniono ich wiele, ale mimo 
upływu wieku wciąż dowiadujemy 
się o nowych faktach. I wciąż cze-
kamy na wyjaśnienie pewnych za-
wiłych historii. 

Wydarzenia wojenne, jakie miały 
miejsce na ziemi nasielskiej miały 
znaczący wpływ na losy tej części 
wojny 1920 r., którą nazywamy Bi-
twą Warszawską. Symboliczną datą 
rozgrywających się wtedy wyda-
rzeń jest dzień 15 sierpnia. 

15 sierpnia 1920 roku Nasielsk 
był jeszcze w rękach Moskali, ale 
u progów Nasielska były już polskie 
oddziały. Miasto w rękach polskich 
oddziałów 5 Armii dowodzonej 
przez gen. Władysława Sikorskiego 
znalazło się 16 sierpnia. Jeszcze 17 
sierpnia bolszewicy podejmowa-
li próby odbicia Nasielska, ale bez 
powodzenia i front szybko przesu-
wał się na Wschód. 

Nasielsk „pamięć” o tych dniach 
od wielu już lat obchodzi dwukrot-
nie. Najpierw 15 sierpnia, w symbo-
licznym dniu wspomnianej Bitwy. 
W Nasielsku związane jest to rów-
nież z tym, że w nasielskim Ko-
ściele przypada odpust z okazji 
obchodzonego tego dnia święta 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny, patronki nasielskiego 

kościoła (vide: Ołtarz 
Główny), a następnie 
w najbliższą po tej dacie 
sobotę – w Borkowie. 

1 5  s i e r p n i a  b r .  n a 
nasielskim cmentarzu 
przy Grobie Niezna-
nego Żołnierza zebra-
ła się dość liczna grupa 
mieszkańców gminy ze 
sztandarami, wieńca-
mi i wiązankami w celu 
oddan ia  ho łdu t ym 
wszystkim, którzy zgi-
nęli w Bitwie Warszaw-
skiej, a równocześnie 
tym, którzy w tej woj-
nie walczyli, ale już ze 
względu na mijające lata 
odeszli do wieczności. 
Zbiórce towarzyszy-
ły płynące z głośników 

melodie i  p iosenk i 
wojskowe. Gospoda-
rzem tego spotkania 
był Burmistrz Nasielska 
B o gd a n  Ru s z kow-
ski . W jego imieniu 
przybył ych powitał 
kierownik Wydziału 
Nadzoru i Promocji 
UM Krzysztof Miller. 
Na początku swej wy-
powiedzi zwrócił uwa-
gę zebranych na to, że 
w miejscu spotkania 
przy Grobie poległych 
w roku 1920 w Bitwie 
Warszawsk ie j ,  s to -
imy też obok grobu, 
w któr ym w ostat-
n i c h dn iac h zo st a ł 
pochowany uczestnik powstania 
warszawskiego, którego pamięć 
też w tych dniach obchodzimy,  
ks. Rektor Tadeusz Tomasiński. 

Następnie prowadzący powitał 
wszystkich zebranych, a wśród nich 
dr. Piotra Oleńczaka pełnomocni-
ka Wojewody Mazowieckiego ds. 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, wicestarostę nowo-
dworskiego Pawła Calaka, radnych 
powiatowych i radnych miejskich, 
przedstawiciela 2. Mazowieckie-
go Pułku Saperów z Kazunia, stra-
żaków z jednostek OSP z terenu 
Gminy, harcerzy i harcerki z ZHR, 
delegacje szkół i instytucji, firm, or-
ganizacji i stowarzyszeń. Kolejnym 
punktem programu było odegranie 
i odśpiewanie wszystkich zwrotek 
naszego Hymnu Państwowego. Po 
Hymnie do zebranych przemówił 
burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski. W swym krótkim wystą-

pieniu oddał hołd wszystkim tym, 
którzy wykazali się bohaterstwem 
w walce o niepodległość naszej Oj-
czyzny. Nawiązał też do obecnych 
czasów, wskazując przy tym, jak 
mamy postępować, mając w pa-
mięci na pierwszym planie dobro 
Ojczyzny.

Następnie zebrani modlili się pod 
kierunkiem księdza Rafała Winnic-
kiego w intencji poległych i zmar-
łych uczestników wojny 1920 roku. 
Po tej części uroczystości nastąpiło 
uroczyste składanie wieńców i wią-
zanek na Grobie Nieznanego Żoł-
nierza.

Po czym zebrani w szyku zwartym 
przemaszerowali do kościoła, gdzie 
została odprawiona uroczysta msza 
św. w intencji Ojczyzny.

Tego też dnia w godzinach popo-
łudniowych niewielka grupa na-
sielszczan udała się do pobliskich 
Skoroszek, aby przy bezimiennej 

leśnej mogile oddać hołd żołnie-
rzowi polskiemu zamordowanemu 
w sposób bestialski przez bolszewi-
ków w czasie odpierania ich kontr-
ataku w dniu 17 sierpnia 1920 r. na 
Nasielsk. Mimo upływu stu lat, mo-
giła nadal jest bezimienna, ale ostat-
nio pojawiła się nadzieja, że będzie 
można dzięki badaniom medycz-
nym ustalić nazwisko ofiary tego 
mordu. Kilka dni wcześniej to miej-
sce pamięci odwiedził obecny na 
uroczystości w Nasielsku przedsta-
wiciel UW dr Piotr Oleńczak. 

Nasielszczanie spotkali się przy 
mogile z uczestnikami rajdu rowe-
rowego zorganizowanego przez 
Gminę Winnica. W rajdzie tym 
uczestniczył wicepremier rzą-
du polskiego – minister rolnictwa 
Henryk Kowalczyk i wójt gminy 
Winnica Robert Wróblewski. Mo-
dlitwie przewodził ksiądz z parafii 
we Winnicy. 

andrzejzawadzki
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102. rocznica Bitwy nad Wkrą
Jak co roku, mieszkańcy naszej 
gminy oraz goście, spotykają się 
w pierwszą sobotę po 15 sierp-
nia w Cieksynie i w Borkowie, aby 
uczcić pamięć żołnierzy walczą-
cych w 1920 r. w bitwie nad Wkrą. 
Była to jedna z najważniejszych bi-
tew w wojnie polsko-bolszewickiej. 

W tym roku przypada 102. roczni-
ca tego wydarzenia.

W sobotę, 20 sierpnia, uroczystości 
upamiętniające Bitwę rozpoczęły 
się na cieksyńskim cmentarzu. Przy 
grobie poległych w walkach 1920 r. 
pod przewodnictwem ks. Ryszarda 
Kolczyńskiego odmówiono mo-
dlitwę w intencji bohaterów. Po 
uczczeniu pamięci żołnierzy wła-
dze samorządowe Gminy Nasielsk 
złożyły na grobie kwiaty oraz zni-
cze. 

Następnie przedstawiciele nasiel-
skiego samorządu udali się pod ko-
ściół św. Doroty w Cieksynie, gdzie 
przy kamiennej tablicy uczcili pa-
mięć lokalnych patriotów tamtego 
okresu, którzy oddali życie za nie-
podległość naszej ojczyzny.

Najważniejsza część uroczystości 
upamiętniających Bitwę nad Wkrą 
odbyła się tego dnia pod pomni-
kiem w Borkowie. Rozpoczęło ją 
wprowadzenie posterunku hono-
rowego, złożonego z żołnierzy 2. 
Mazowieckiego Pułku Saperów 
z Kazunia Nowego oraz przybycie 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego. 

Po oficjalnym przywitaniu przy-
byłych gości, głos zabrał Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska, 
który podkreślił, że tegoroczna 

rocznica obchodzona jest w cza-
sie, gdy ponownie dochodzi do 
działań wojennych w Ukrainie, któ-
ra została zaatakowana przez Fede-

rację Rosyjską i przyszło im stawić 
czoło walce o wolność i suweren-
ność. Burmistrz zaapelował także 
do zgromadzonych o wzajemny 
szacunek i poszukiwanie porozu-
mienia, a także o modlitwę za na-
rody objęte wojną.

Następnie odprawiona została po-
lowa msza święta, której przewod-
niczył, a także homilię wygłosił 
delegat biskupa polowego WP – 
rzymskokatolicki dziekan wojsk 
obrony terytorialnej ks. kan. pułk. 
Radosław Michnowski, a czytanie 
podczas liturgii słowa oraz modli-
twę wiernych odczytali przedstawi-
ciele parafii w Cieksynie. Dekorację 
ołtarza przygotowały panie ze Sto-
warzyszenia Dolina Wkry (Danu-
ta Witkowska, Elżbieta Krawczyk 
i Małgorzata Szymańska).

Po mszy świętej głos zabrali goście. 
List Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego odczyta-
ła Wiceminister Rodziny i Polityki 
Społecznej Anita Czerwińska. Pre-
mier RP napisał w nim, iż w wojnie 
polsko-bolszewickiej stawką był los 

Polski, z czego zdawali sobie spra-
wę polscy dowódcy. Podkreślił 
znaczenie Bitwy nad Wkrą w całej 
Bitwie Warszawskiej  jako jednego 
z najbardziej kluczowych wyda-
rzeń w XX wieku, dodając, że nie 
można o tym zapomnieć zwłasz-
cza w obliczu wojny w Ukrainie. 
Zaznaczył, że uczestnicy bitwy 
1920 roku swoją postawą zapisa-
li jedną z najjaśniejszych kart w hi-
storii Rzeczypospolitej i na zawsze 
zdobyli miejsce w sercach Polaków.

W imieniu Dowódcy Generalnego 

Rodzaju Sił Zbrojnych – gen. bro-
ni Jarosława Miki, głos zabrał gen. 
bryg. WP Kazimierz Dyński. Za-
znaczył on, że żołnierze przybyli 

tu oddać hołd poległym żołnie-
rzom, którzy stanęli do obro-
ny ojczyzny w momencie, gdy 
przyszła chwila próby. – Wojsko 
Polskie stoi w obronie ojczyzny 
i obronie niepodległości Polski. 
My bronimy, będziemy bronić 
i będziemy kontynuować ten 
czyn żołnierski, który tu 102. lata 
temu żołnierz polski oddał – za-
pewnił.

Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik w liście, 
który odczytała zastępca Dy-
rektora Departamentu Kultu-
ry, Promocji i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego Magdale-
na Biernacka, podziękował za 
zaproszenie i wskazał na histo-
ryczne znaczenie Bitwy, w odra-
dzającej się niepodległej Polsce, 
a także jej wpływ na losy Europy. 
– Nasz naród, mający we krwi 
hart ducha, odwagę i męstwo, 
jako pierwszy stanął na dro-
dze komunistycznej nawałnicy. 
Podkreślił rolę mieszkańców wsi, 
którzy w odpowiedzi na słynną 
„Odezwę do chłopów” premie-
ra ówczesnego rządu Wincen-
tego Witosa, tłumnie przyłączali 
się do walki w obronie ojczyzny 
i niedawno odzyskanej niepod-
ległości. Zauważył, że równość 
społeczna jest gwarantem bez-
piecznego i silnego pań-
stwa. Marszałek Struzik 
przypomniał,  że dzięki 
tym, którzy walczyli wte-
dy, dziś możemy cieszyć 
się wolnością i demokra-
cją, lecz stan taki nie jest 
dany raz na zawsze, gdyż 
Rosja znów pokazała swo-
je groźne oblicze. – Po-
winniśmy szukać tego, co 
nas łączy, a nie dzieli, by 
w chwili prawdziwej próby 
móc wspólnie i skutecznie 
walczyć o nasza ojczyzną 
– czytała M. Biernacka.

Po wystąpieniach, przy-
szedł czas na Apel Pamięci 
odczytany przez por. Mo-
nikę Jasińską. Udział w niej 
wzięła Kompania Honorowa 
2. Mazowieckiego Pułki Sape-
rów z Kazunia oraz Orkiestra 
Wojskowa z Torunia pod batutą 
kapelmistrza – asystenta-tam-
burmajora starszego chorążego 
sztabowego – Andrzeja Bogu-
sza. Apel rozpoczął się melodią 
sygnału „Słuchajcie wszyscy”.

Na zakończenie tego wydarzenia 
goście i delegaci złożyli wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem Boha-
terów Bitwy nad Wkrą. Na finał 
uroczystości Orkiestra Wojsko-
wa natomiast zagrała wiązankę 
piosenek patriotycznych.

W tym roku nie odbyła się insceni-
zacja Bitwy nad Wkrą, jednak tłem 
uroczystości była diorama życia 
żołnierskiego. Chętni mogli od-
wiedzić wojskowe obozowisko, 
spotkać się z pasjonatami, któ-
rzy zrekonstruowali i wprowadzali 
w klimat żołnierskiej codzienności 

tamtych lat. Ponadto cieksyńscy 
strażacy przygotowali dla wszyst-
kich grochówkę.

Uroczystość prowadzi ł Michał 
Brodowski radny Rady Miejskiej 
w Nasielsku.

Patronat Narodowy nad uroczy-
stością objął Prezydent RP Andrzej 

Duda w Stulecie Odzyskania Nie-
podległości, a patronat honorowy 
objął Minister Obrony Narodowej 
Mariusz Błaszczak. Uroczystość 
była współfinansowana ze środków 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego.

(red.)

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski
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Rośliny końca lata
Koniec sierpnia to czas, kiedy kwitną hortensje, rudbekie, rozchodniki, 

georginie, suchotniki, aksamitki, nagietki, begonie, cynie, gazanie, kanny, 

języczki, rudbekie, szarłaty, złocienie, pelargonie, a także rośliny donicz-

kowe fuksje, lwie paszcze, datury.

Roślinami uprawianymi jesienią są też astry bylinowe zwane marcinkami 

jako jedne z ostatnich bylin kwitnących jesienią, które ożywiają i rozwe-

selają ogród, nadając koloru rabatkom. Ich nazwa pochodzi od grec-

kiego słowa „gwiazda”, tak jak gwieździste są ich koszyczki kwiatowe. 

Te zbudowane są z dwóch rodzajów kwiatów. Wnętrze jest wypełnione 

żółtozłotymi kwiatami rurkowatymi, które z zewnątrz otoczone są kwia-

tami języczkowatymi, w barwach od białej, poprzez różową, czerwoną, 

aż po fioletową i niebieską.

Lubią nasłonecznione miejsca i wilgoć, wymagają więc częstego pod-

lewania. Dobrze wyglądają posadzone w grupach na rabacie umiejsco-

wionej przy altanie lub przy ogrodzeniu działki. Mogą być sadzone przy 

ścieżce czy jako obwódka rabat, ale w tych zastosowaniach należy wy-

bierać tylko ich niskie odmiany, np. astry krzaczaste (karłowe) dorastające 

do wysokości 20 - 50 cm. Astry nowoangielskie i nowobelgijskie należą 

do wyższych roślin i osiągają wysokość 160 - 200 cm, dlatego należy je 

dobierać według siły wzrostu, powinny być one sadzone z tyłu rabaty lub 

przy ogrodzeniu. Ładnie komponują się z hortensjami, trawami i innymi 

bylinami np. rozchodnikami czy rudbekiami.

Bardzo łatwo można je rozmnażać przez podział kęp korzeniowych. Naj-

lepiej zabieg ten przeprowadzić wiosną. Można też marcinki przesadzać 

późną jesienią, gdy zaschną. Zaschnięte kwiaty należy przyciąć późną 

jesienią lub na przedwiośniu. Kępy korzeniowe astrów warto jest odmła-

dzać co 3 – 5 lat przez ich podział, gdyż rosnące przez kilka lat w tym 

samym miejscu mają tendencje do łysienia.

Inną byliną poleca-

ną na rabaty i mało 

w yma gaj ąc ą  j e s t 

rozchodnik okaza-

ły, który kwitnie od 

sierpnia do paździer-

nika. W zależności 

od odmiany kwiato-

stany rozchodników 

są f ioletowe, czer-

wone, różowe, białe, 

zielone, żółte.

Sierpień i wrzesień to czas, gdy kwitną hortensje bukietowe i ogrodowe, 

budleje, pięciorniki krzewiaste, a także trytoma o wysmukłych kwiatosta-

nach, szałwia błyszcząca, heliotrop, kocimięta faassena, osteospermum 

oraz różnokolorowe wrzosy. Z tych ostatnich oraz traw ozdobnych np. 

rozplenicy, żurawek można tworzyć ładne pojemnikowe kompozycje.

Elżbieta K.

Z BIBLIOTEKI. Nasielski Dom Edukacji i Historii

Goście z Izraela
W czwartek, 18 sierpnia, 
Nasielski Dom Edukacji 
i Historii gościł szesnasto-
osobową grupę turystów 
z Izraela, których przod-
k o w i e  z a m i e s z k i w a -
li przed laty w Nasielsku. 
Na wstępie, dr Stanisław 
Tyc z właściwą sobie swa-
dą przedstawił zebranym 
dzieje naszego miasta. Jed-
nak najwięcej czasu po-
święcił nasielskiej diasporze 
żydowskiej, bo taki był cel 
tego spotkania. Przedstawił 
zatem rolę, jaką odgrywa-
ła społeczność żydowska 
w lokalnym i regionalnym 
handlu, jej wpływ na roz-
wój nasielskiego rzemio-
sła oraz pełne spektrum 
innych, dochodowych źródeł 
utrzymania mieszkańców. Nieza-
przeczalnie rozwój gospodarczo-
-społeczny Nasielska był jednym 
z najważniejsz ych cz ynników 
miastotwórczych i dzięki temu 
nasz gród nigdy nie utracił praw 
miejskich, bo mieszkańcy wyko-
nywali typowo miejskie zajęcia 
jak handel, rzemiosło czy usługi. 
Szczególnym zainteresowaniem 
zwiedzających cieszyła się wysta-
wa „Nasielska diaspora żydowska 
w fotografii”. Niektórzy z uczest-
ników spotkania rozpoznawa-
li podobizny swoich przodków 
lub bliższych i dalszych krewnych. 
Spora część wykładu pana Stanisła-
wa dotyczyła obiektów związanych 
z religią mozaistyczną, a więc starej, 
XVII-wiecznej drewnianej synago-
gi autorstwa Symche Waisa, syna 
Szlomy z Łucka oraz posadowionej 
w tym samym miejscu XIX-wiecz-
nej murowanej bożnicy, którą za-
projektował Jacob Landa. Nasi 
żydowscy goście zadawali sporo 
pytań o nasielski kirkut, o liczbę 
pochówków, o losy macew, które 
były elementami architektury se-
pulkralnej. 

Za ciekawostkę należy uznać to, 
że jeden z uczestników spotkania 

przetłumaczył wyryte na ocalałych 
macewach inskrypcje napisane 
w języku hebrajskim. Jedna z ma-
cew związana jest z pochówkiem 
mężczyzny Avrahama Menache-
ma, zmarłego w październiku 1881 
roku, umieszczona na niej senten-
cja mówi: „Niech jego dusza będzie 
związana więzami życia”. Druga 
macewa dotyczy pochówku ko-
biety Haishi Hatzuah, która zmarła 
po żydowskim święcie chanuka, 
a za życia była osobą skromną. 

Wizytę upamiętniono wpisami do 
księgi pamiątkowej obrazującej 
pewną skalę zjawiska, bo wpisów 
jest mnóstwo, głównie w obcych 
językach jak angielski, jidysz i he-
brajski. Potwierdza to tym samym 
sens istnienia tego typu placów-
ki w naszym mieście, bo historię 
mamy długą i bogatą, a ważnym 
jej elementem jest kultura ży-
dowska. Stąd też, nie bez przy-
czyny, to właśnie Nasielsk znalazł 
się w centrum uwagi Izraelczy-
ków, którzy zwiedzali też inne 
miejsca związane z historią ma-
zowieckich Żydów.

Wa r to  d o d a ć ,  ż e  n a s z a  p l a -
cówka nieustannie się rozwija. 
Obecnie eksponujemy już sześć 
wystaw tematycznych, a mia-

nowicie: „Nasielsk w średnio-
wie czu”,  „ Nas ie l ska d iasp ora 
żydowska w fotograf ii”, „Wojna 
1920 na ziemi nasielskiej”, „Sto 
zdjęć na stulecie”, „Nasielski Wę-
zeł Kolejowy”, „Nasielski Hufiec 
ZHP”, a także w placówce funk-
cjonuje Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta i Regionu. Aktu-
alnie trwają przygotowania do 
następnej, siódmej już wystawy 
pn. „Nasielska OSP”. Tradycyj-
nie już, apelujemy do wszystkich 
mieszkańców szeroko pojętego 
Nasielska o przekazywanie posia-
danych przez Państwa przedmio-
tów dotyczących długiej i bogatej 
historii mikroregionu. Tylko ze-
branie ich w jednym i godnym 
miejscu ułatwi dostęp do histo-
rii i zapewni właściwą ochronę 
przed ich zniszczeniem.

Przypominamy Państwu dni i go-
dziny otwarcia Nasielskiego Domu 
Edukacji i Historii:
Wtorek 9.00-19.00
Środa 9.00-16.00
Czwartek 9.00-16.00
Piątek 9.00-16.00

Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy 
serdecznie!

(b)

Z KGW. Ruszkowo

Warsztaty dla dzieci 
W środę, 10 sierpnia br., 
Koło Gospodyń Wiej-
skich „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie zorganizo-
wało warsztaty dla dzie-
c i  z  w y k o n y w a n i a 
lampionów metodą de-
coupage. Zajęcia po-
prowadzi ła Agnieszka 
Śliwińska, członkini KGW. 
Decoupage to technika 
zdobnicza polegająca na 
przyklejaniu na odpo-
wiednio spreparowaną 
powierzchnię wzoru wy-
ciętego z papieru lub ser-
wetki papierowej. Dzieci 
wraz z rodzicami i opie-
kunami malowali słoiki, 
wycinali dekoracje oraz przyklejali błyskotki. Każde dziecko wykonało wyjątkowy lampion, który zabrało ze 
sobą do domu. Uśmiechy na ustach wskazywały, że na warsztatach panowała wspaniała atmosfera. Ponadto, pod-
czas warsztatów uczestnicy mogli rozwinąć motorykę małą, pobudzić kreatywność oraz artystyczne myślenie. 

(o.z.)
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O rekolekcjach w drodze  
Pan Marek Maluchnik w życiu 
codziennym zawodowo jest se-
kretarzem w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku. Od wielu jednak lat, 
w sierpniu, zdejmuje garnitur, za-
kłada błękitny t-shirt, wygodne 
buty, bierze w ręce gitarę i rusza 
w drogę w pieszej pielgrzymce na 
Jasną Górę. W wywiadzie z Eweliną 
Gizińską, opowie, z jakimi trudno-
ściami przyszło się zmagać pątni-
kom w tym roku oraz co takiego 
jemu samemu daje siłę i chęci do 
corocznego pielgrzymowania 
przez 9 dni na dystansie 254,6 km. 

Jak liczna była tegoroczna Grupa 
Błękitna 41. Pieszej Pielgrzymki 
Diecezji Płockiej na Jasną Górę? 
Czy fakt, że pielgrzymka rozpo-
częła się w sobotę, 6 sierpnia i za-
kończyła w niedzielę, 14 sierpnia, 
wpłynął na liczbę pielgrzymów, 
którzy ze względu na np. rodzaj 
pracy mogli przez dwa weekendy 
dołączyć do grupy?

 – W tym roku w grupie Błękit-
nej zapisanych zostało ostatecz-
nie 104 pielgrzymów. Jednakże 
nie przez cały czas Błękitna szła 
w takiej liczbie. Część pątników 
pielgrzymowała na początku tra-
sy i z różnych powodów musieli 
wrócić do domu, niektórzy doje-
chali w trakcie pielgrzymki. Sporo 
osób dojechało również na samo 
wejście pielgrzymki na Jasną Górę. 
Na pewno fakt, że pielgrzymka 
zaczynała się i kończyła w week-
end, był korzystny dla pielgrzy-
mów nie mogących iść cały czas, 
jednakże nie wpłynęło to znaczą-
co na ogólną liczbę pątników. Dla 
mnie zaskakujący był natomiast 
fakt generalnie spadku liczebności 
pielgrzymów w poszczególnych 
grupach, a w konsekwencji całej 
pielgrzymki (sporo poniżej 1.000 
pielgrzymów). Wydawało się, że 
dwuletnia pandemiczna przerwa 
wyzwoli tęsknotę za pełną 9-dnio-
wą wędrówką do Maryi, jednak 
spełnił się mniej optymistyczny 
scenariusz i nastąpił odpływ liczby 
osób pielgrzymujących.

Czy dużo dzieci z wami pielgrzy-
mowało? Mniej więcej w jakim 
wieku były i jak sobie poradzi-
ły z trudami, jakie niesie ze sobą 
piesze pielgrzymowanie na Jasną 
Górę?

 – Wielką wartością naszej grupy 

są rodzice pielgrzymujący z dzieć-
mi .  Podziwiam matki  i  ojców 
z małymi dziećmi w wózkach, co 
wymaga dużej wytrwałości oraz 
dobrej organizacji, szczególnie 
przy wczesnoporannym składa-
niu się i wyjściu na trasę. Oczywi-
ście ci rodzice nie są pozostawieni 
samym sobie i mogą liczyć na po-
moc innych pielgrzymów, choćby 
przy pchaniu wózka. Najmłod-
szą pątniczką była 2-letnia Klara. 
W tym roku mieliśmy 5 pojazdów 
wózkowych. Podziwiam dzieci, bo 
radziły sobie znakomicie. Na noc-
legu emanowały wręcz niewiary-
godną energią.

Kto dowodził grupą muzyczną 
i jak liczna ona była?

 – W grupie muzycznej zaangażo-
wanych w codzienną służbę było 
około 10 osób. Warto dodać, iż 
nawet dojeżdżające na jeden lub 
kilka odcinków osoby śpiewające 

angażowały się w grupie. Gene-
ralnie rzecz biorąc, nie mieliśmy 
problemów z muzycznym „ob-
stawieniem” grupy Błękitnej. Jako 
osoba koordynująca stronę mu-
zyczną Błękitnej jestem z nich 
wszystkich dumny i dziękuję im 
za ich ogromne zaangażowanie. 
Jesteście WIELCY! Równie wielkie 
wyrazy szacunku należą się po-
rządkowym. Codziennie z prawdzi-
wym profesjonalizmem prowadzili 

bezpiecznie grupę 
bardzo często ruchli-
wymi drogami.

Czy pogoda w tym 
roku była korzyst-
na dla pielgrzymów? 
W większości towa-
rzyszyło Wam słoń-
ce. Czy p łaszczy 
przec iwdeszczo-
wych trzeba było 
także użyć?

 –  P o g o d a  b y ł a 
w tym roku sprzyja-
jąca pielgrzymom. 
Można powiedzieć, 
że deszcz nas powitał 
i pożegnał – wycho-
dziliśmy w deszczu 
z Płocka i szliśmy tak przez dwa 
pierwsze odcinki, a później mo-
kro było nam w ostatnie dwa dni, 
w tym podczas ostatniego etapu 
na Jasną Górę. Generalnie było 

dobrze. Oszczędziły nas upały, ja-
kie zdarzały się w ubiegłych latach. 
Trudne były natomiast chłodne 
noce, szczególnie poranne opusz-
czenie ciepłego śpiwora.

Czy tegoroczna pielgrzymka róż-
niła się od tych, które organizo-
wane były przed pandemią? Czy 
po drodze ludzie nadal hojnie Was 
gościli i witali z przygotowanymi 
posiłkami?

 – Każda pielgrzymka jest inna 
i trudno je porównywać. 
Jakkolwiek tegoroczna była 
wreszcie pełna po 2-let-
niej przerwie, to atmos-
fera, duch i pielgrzymi są 
niezmienne. Jesteśmy też 
wdzięczni każdej osobie 
spotkanej na trasie, która 
dzieliła się z nami tym, co 
ma, powitaniem, dobrym 
słowem, uśmiechem. Każ-
de dobro dzielone z inny-
mi, rodzi nowe dobro.

Czy osoby, które do tej 
pory preferowały nocleg 
nie w namiotach, a często 
w prywatnych kwaterach 

mieszkańców, danych miejsco-
wości, gdzie przypadały noclegi, 
spotkały się po pandemii z mniej-
szą życzliwością i otwartością  
ze strony ludzi? 

 – Nasza pielgrzymka opiera się 

na noclegach w namiotach. Noc-
legi w domach prywatnych to ra-
czej śladowe, wyjątkowe sytuacje. 
Trudno mi się zatem wypowiadać 
w tej kwestii. Dla mnie właśnie noc-
leg pod namiotem to nieodłączny 
element pielgrzymki.

Który już raz pielgrzymował Pan 
na Jasną Górę? Czy były jakieś 
przerwy, czy co roku wyrusza 
Pan w drogę z pielgrzymami?

 – Tegoroczna pielgrzymka była 
moją 26 pielgrzymką, choć chy-
ba tym razem miałem najbardziej 
„pod górkę” w przygotowaniach. 
Zaczynałem w 1979 z moją mamą, 
jeszcze w Pielgrzymce Warszaw-
skiej. Miałem przerwy w pielgrzy-
mowaniu. Od 2008 roku chodzę 
już bez przerwy, również przez 
ostatnie dwie covidowe, sztafeto-
we pielgrzymki.

Jakie to uczucie, gdy dociera Pan 
do celu i widzi obraz Matki Jasno-
górskiej? Czy te emocje są co 
roku takie same, czy teraz po kilku 
już latach podchodzi Pan ze spo-
kojem do tego?

 – Dla mnie nie ma znaczenia, czy 
idę pierwszy, dziesiąty, czy dwu-
dziesty szósty raz. Emocje były, są 
i będą. Myślę, że z każdą kolejną 
pielgrzymką są one coraz wyraź-
niejsze, bo dziękuję dobremu Bogu 
za to, że pozwolił mi po raz kolej-
ny iść do Maryi. Za każdym razem 
zanoszę też inne intencje. Ofiaruję 
w tych intencjach każdy krok, każ-
dy ból, każde przeżycie. A moment 
stanięcia w kaplicy bezpośrednio 
twarzą w twarz z Matką w Cudow-
nym Jasnogórskim Wizerunku jest 
spełnieniem, wymarzonym mo-
mentem. Chwilą, która jest tylko dla 
mnie. W której czuję, że jest tylko 
Ona i ja. I nic poza tym. Trudno to 
nawet wyrazić słowami. To TRZE-
BA poczuć.

Co mógłby Pan powiedzieć lu-
dziom na zachętę, którzy jeszcze 
nigdy nie wyruszyli pieszo na Ja-
sna Górę i ciągle brakuje im od-
wagi, aby wykonać ten pierwszy 
krok?

 – Właśnie dla TEJ chwili warto iść. 
Po to, aby naładować swoje du-
chowe akumulatory. Aby, mówiąc 
do innych pielgrzymów „Bracie” 
i „Siostro”, poczuć prawdziwe, głę-
bokie ludzkie relacje. Aby przeżyć 
prawdziwe rekolekcje w drodze, 
odnowić swoje relacje z Bogiem 
w takiej formie, jakiej jeszcze nie 
doświadczyłeś. Aby modlić się 
każdym krokiem, każdym dobrym 
gestem i słowem. Pielgrzymka 
zmienia każdego, kto na nią pój-
dzie choć raz. Zmienia na lepsze. 
Nie odczujesz tego, wahając się. 
Zrób ten krok, odważ się. Zacytuję 
tu piosenkę, którą śpiewamy czę-
sto na trasie:

„Wybierz się, wybierz się razem 
z nami 

Na wspaniały pielgrzymkowy szlak.

Jeśli będziesz szedł wytrwale, to na 
Jasnej Górze

W Jej obliczu ujrzysz Boga znak.”

Po tak ogromnym wysiłku, jakim 
było przejście z Płocka do Często-
chowy, życzę choć chwili odpo-
czynku i dziękuję za podzielenie 
się z nami swoimi refleksjami do-
tyczącymi pielgrzymkowego szla-
ku.

E. Gizińska
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Zarys dziejów Pniewa
Przeszłość graniczącej z Nasielskiem 
wsi Pniewo, jest prawie zupełnie nie-
znana. Słownik geograficzny Kró-
lestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich ogranicza się jedynie 
do stwierdzenia, że Pniewo wś, pow. 
Pułtuski, gm. I par. Nasielsk. W 1827 
r. było 16 dm., 121 mk. Nie podaje 
natomiast żadnych szczegółów do-
tyczących przeszłości. Nieco więcej 
informacji daje nam Herbarz Polski 
wydany w Lipsku w 1836 r. Opiera-
jąc się na informacjach jego autora 
księdza Kaspra Niesieckiego, można 
przyjąć hipotezę, że z Pniewa w zie-
mi zakroczymskiej wywodził się 
ród Pniewskich herbu Jastrzębiec. 
Najstarszym znanym reprezentan-
tem tego rodu był, według tegoż 
heraldyka, Paweł Pniewski – skarb-
nik zakroczymski, znany z tego, że 
w 1525 r. podpisał dekret przeciwko 
heretykom. Jego wnukiem był Woj-
ciech Pniewski wymieniony wśród 
szlachty zakroczymskiej w 1632 r. 
Źródło to wymienia nadto Toma-
sza Pniewskiego i jego żonę Dorotę 
w 1627 r., a także braci Jakuba i We-
spazjana Pniewskich w 1674 r., pisząc 
o Jakubie jako o podwojewodzim 
zakroczymskim. W czasach Stani-
sława Augusta, Marcin Pniewski był 
podstarościm czerskim, a następnie 
podkomorzym czerskim. W tym sa-
mym okresie, na północnym Ma-
zowszu do Pniewskich należały takie 
wsie i folwarki jak: Kownaty, Pniewo 
Szlacheckie, Męziecino, Klusk, 
Świercze Bogusy Siółki, Łepki, Wól-
ka Zalewska, Słończewo-Sędzimi-
ry, Gnaty Wieśniany i Mieszki. Do 
tego należy doliczyć część wsi Kę-
dzierzawice oraz wieś Kobyla Wola 
w Podlaskiem, której właścicielem 
od 1739 r. był Stanisław Pniewski. 
Z rodu Pniewskich pochodził też 
Alojzy Jan, który był adiunktem 
Policji Wykonawczej miasta War-
szawy w XIX w. Przytoczone fakty 
dają świadectwo o wysokiej randze 
opisanego rodu w czasach staropol-
skich i w okresie porozbiorowym. 

Pod koniec XVII w. podnasielskie 

Pniewo przeszło we władanie zna-
nego w skali całej Rzeczypospolitej 
rodu Wesslów, skoligaconego z ro-
dziną królewską. Sprzedaż Pniewa, 
bądź co bądź gniazda rodowego, 
należy kojarzyć ze zniszczeniami 
z okresu potopu szwedzkiego. Ów-
czesne źródła, przedstawiając ka-
tastrofalną sytuację powojenną na 
Mazowszu, łączyły dwie główne 
przyczyny: wojnę i pomór będący 
jej konsekwencją. (…) po nieprzy-
jacielu (…) ani budynków chłop-
skich, ani dworskich, ani bydeł, stada 
owiec i żadnego sprzętu domowe-
go nie zostało, ale wszystko z grun-
tu przez ogień nieprzyjaciel zniósł 
i tak same pola gołe bez zasiewów 
stały. Poddanych pozabijano, dru-
dzy powietrzem pomarli, a drudzy 
się porozchodzili. Ogromna skala 
zniszczeń spowodowała wzmożo-
ny obrót ziemią, mianowicie drobna 
szlachta wyzbywała się w tej sytuacji 
ojcowizny, a za uzyskane pienią-
dze kupowała wójtostwo lub młyn 
lub szła na służbę do magnackich 
rodów zwłaszcza na Kresach. Naj-
częściej jednak przesiedlała się na 
północno-wschodnie Mazowsze 
lub Podlasie, gdzie kupowała duże 
połacie ziemi do zagospodarowa-
nia. Tak też zapewne było z rodem 
Pniewskich, wzorem zresztą innych 
możnych rodzin z rejonu Nasielska, 
jak chociażby: Mokrzyckich, Żabic-
kich, Czajkowskich, Głodowskich 
czy Mazewskich. 

Cennym źródłem dotyczącym Pnie-
wa w początkach XIX w. jest mapa 
z okresu napoleońskiego wykona-
na w 1806r. przez Ambrożego Tar-
dieu, który był kartografem Wielkiej 
Armii. Wynika z niej, że Pniewo było 
wówczas typową ulicówką, czy-
li zabudowania zlokalizowane były 
wzdłuż przebiegającej przez wieś 
drogi do Pułtuska. Ówczesna sieć 
drożna w tym rejonie odbiegała od 
dzisiejszych rozwiązań. Mianowicie 
w czasach staropolskich droga do 
Pułtuska biegła przez Pniewo rów-
nolegle do rzeczki Nasielnej w od-

ległości od niej 100-150 
m. w kierunku południo-
wym. Trakt bity łączący 
dwa miasta biskupie Płock 
i Pułtusk powstał znacznie 
później bo dopiero w latach 
60. XIX w., wyprostowa-
no wtedy drogę, znacznie 
oddalając ją od dawnego 
traktu. Wracając do mapy, 
można zauważyć na niej 
okazałe budynki, prawdopodob-
nie dwór i zabudowę folwarczną. Po 
stronie północnej drogi, w pewnym 
oddaleniu od niej w stronę rzecz-
ki widnieje staw jako ważny element 
dawnego założenia parkowego za-
pewne z czasów staropolskich. O tej 
właśnie lokalizacji dawnego dworu 
wspominali przed laty starsi miesz-
kańcy Pniewa: Marian Smutkiewicz 
i Stanisław Sawicki, wskazując pozo-
stałości po dawnym dworze. Składały 
się na nie: brukowany podjazd, grupy 
starych drzew, głównie jesiony, za-
rośnięty sitowiem dawny staw oraz 
okazałe głazy wyznaczające podjazd 
do dworu. Z przekazywanych z po-
kolenia na pokolenie relacji ustnych 
wynikało, że pochodzący z pierw-
szej połowy XVIII w. dwór w Pnie-
wie reprezentował typ tradycyjnego, 
średniej wielkości dworu klasycy-
stycznego. W postaci, jaką nadali mu 
fundator i miejscowy budowniczy, 
okazał się budowlą dość skrom-
ną, w całości jednokondygnacyjną, 
wzniesioną na rzucie wydłużonego 
prostokąta z drewna, nakrytą cztero-
spadowym dachem gontowym. Po-
nieważ dworów w tym czasie na ogół 
nie tynkowano, także i ten miał ściany 
zewnętrzne w kolorze pociemniałe-
go, starego drewna. Ożywiały je tylko 
ramy okienne i drzwiowe, podobnie 
jak cała stolarka, lakierowane na ko-
lor biały. Miejsce na rezydencję wy-
brano na stoku łagodnego wzgórza, 
w pobliżu stawu, gdzie później było 
gospodarstwo rodziny Bieleckich, 
a następnie Sawickich. Generalnie 
sam dwór oraz niewielki park wokół 
niego zbliżony był wyglądem do są-
siednich założeń dworskich w Gło-
dówku i Glicach.

Według zasłyszanej przed wieloma 
laty legendy, dwór spłonął w okresie 
powstania listopadowego. Postano-
wiłem więc sprawdzić, czy w 1831 r. 
miały miejsce działania wojenne na 
obszarze Pniewa? Badania wykaza-
ły, że tak było w istocie. Z raportu płk. 
Antoniego Mieszkowskiego – ko-
mendanta militarnego województwa 
płockiego do szefa sztabu general-
nego gen. Łubieńskiego wynika, że 
w folwarku i wsi Pniewo stacjono-
wał silny oddział kawalerii rosyjskiej. 
W czerwcu 1831 r. płk Mieszkow-
ski pisał (…) to tylko donoszę, że 
w Pniewie mają ośm armat obok 
tego obozy, na paszę dla koni tną 
zboże i niszczą. Pod koniec czerwca 
tego roku, jak wynika z wojskowego 
raportu, miała tu miejsce potyczka. 
Warto przytoczyć fragment rapor-
tu opisującego jej przebieg.(…) gen. 
Ledóchowski wysłał z twierdzy mo-
dlińskiej 26 czerwca rozpoznanie do 
Nasielska w sile jednego batalionu 
pułku piechoty pod dowództwem 
mjra Raczyńskiego, szwadronu jaz-

dy 8 pułku ułanów i baterii dział ka-
pitana Bleszczyńskiego pod osłoną 
30 saperów. Cały oddział powie-
rzono płk. Piwnickiemu, który sfor-
sował rzekę Wkrę, obszedł Nasielsk 
i o świcie uderzył na obóz rosyjski, 
w którym znajdowało się około 300 
kawalerzystów księcia Szachowskie-
go. Nieprzyjaciel został rozbity, zgi-
nęło kilku oficerów i kilkudziesięciu 
ułanów, około 40 Rosjan wzięto do 
niewoli, zdobyto konie, działa i wozy 
(…). Być może podczas tych działań 
zbrojnych spłonął dwór w Pniewie, 
tak jak przekazywali mi autorzy opi-
sanych wcześniej relacji? 

Innym cennym źródłem informa-
cji na temat Pniewa jest pochodzą-
ce z lutego 1849 r. Obwieszczenie 
pisarza Trybunału Cywilnego Gu-
berni Płockiej, sporządzone na oko-
liczność sprzedaży nasielskiego 
dominium, przechowywane w zaso-
bie Archiwum Głównego Akt Daw-
nych w Warszawie. Przytoczę w tym 
miejscu obszerne fragmenty tego 
dokumentu, ponieważ są to istotne 
dane archiwalne dotyczące Pniewa. 
(…) Wieś Pniewo graniczy z miastem 
Nasielskiem, z folwarkiem Wioska 
z wsiami  Głodowem i Krzyczkami 
Żabiczkami oraz z folwarkiem Chr-
cynno, zajmuje obszar 7 włók i 20 
morgów z czego 6 włók gruntów rol-
nych… Na gruncie tej wsi egzystują 
następujące zabudowania: 1 karcz-
ma z drzewa z chlewem i stodołą, 3. 
chałupa również z chlewem i stodołą 
z drzewa, 4. chałupa z trzema chle-
wami, stodołą, wozownią i oborą  5. 
Nadto w tej wsi egzystuje jeszcze: a) 
piec z cegły murowany do wypala-
nia cegły posługujący, b) szopa do 
suszenia cegły, c) buda mieszkalna 
z drzewa – z powyżej opisanych za-
budowań, karczma i piec do palenia 
cegły, oraz szopa i buda należą do 
folwarku Chrcynno, zaś chałupy i za-
budowania posiadają gospodarze 
i kopcarze. W tej wsi jest gospodarzy 
całorolnych 6 jako to: 1. Piotr Antoni 
Bieńkowski, 2. Franciszek Skarżycki 
i Józef Bębnowski, 3. Karól Kossew-
ski drugi, 4. Wojciech Kossewski, 
5. Jan Kossewski, 6. Wojciech Ra-
kowski. Gospodarzy półrolnych jest 
4-ch, jako to: 1. Antoni Skarżycki, 2. 
Karól Kossewski pierwszy, 3. Mikołaj 
Bieńkowski, 4. Kazimierz Kmieciński. 
Kopcarzy zaś jest 4-ch, to jest: 1. Józef 
Wysocki, 2. Michał Kamiński, 3. Józef 
Kwiatkowski i 4. Antoni Wysocki. Tak 
gospodarze całorolni, jak i półrolni, 
odbywają pańszczyzną sprzężajną 
i ręczną, kopcarze zaś za wydzieloną 
im kopczyzną odrabiają dni piesze, 
a wszyscy opłacają podatki skarbo-
we.

Po uwłaszczeniu chłopów w 1864 r. 
włościanom nadano ziemię w pół-
nocnej części Pniewa zwanej Górką, 

gdzie gleby były najsłabsze i w dużej 
części porośnięte brzeziną. W 1887 
r. wyodrębniono Górkę jako osobną 
wieś, dodając jej przydomek Pniew-
ska, miała wówczas 7 osad oraz 6 do-
mów, w których zamieszkiwały 32 
osoby. Pomimo bliskiego sąsiedztwa 
z Nasielskiem, wieś rozwijała się słabo 
i w 1935 r. zabudowana była 10 do-
mami, a liczba mieszkańców wyno-
siła 54 osoby. W tym samym czasie 
włączono Pniewską Górkę w obszar 
miasta Nasielska obok Broninka i No-
wej Wsi oraz Krupki. Działanie władz 
miejskich Nasielska miało głównie na 
celu zmianę struktury wyznaniowej 
w mieście, gdzie jak powszechnie 
wiadomo, dominowali Żydzi. 

Wracając do Pniewa, należy dodać, 
że w latach 70. XIX w. doszło tu do 
parcelacji na dużą skalę i miało to 
ścisły związek z budową linii Kolei 
Nadwiślańskiej (1874-1877). Według 
uczestnika tych wydarzeń, warszaw-
skiego finansisty drugiej połowy XIX 
w. Adolfa Peretza, kolej była czynni-
kiem, który (…) zdemoralizował ry-
nek pieniężny  Królestwa, bo wszyscy 
będący w posiadaniu jakiejkolwiek 
gotowizny śpieszyli lokować ją – 
choćby tylko z terminem kilkudnio-
wym na fantastyczny, bo wynoszący 
1% dziennie zysk, powstrzymując pra-
widłowy bieg życia gospodarczego. 
Opisana wyżej pogoń za zyskiem 
spowodowała wzmożony ruch 
w obrocie ziemią w rejonie Nasielska. 
Ziemianie dokonywali parcelacji ca-
łych folwarków, aby uzyskane ze 
sprzedaży środki intratnie zainwe-
stować – właśnie w kolej, która jawi-
ła się jako symbol nowoczesności 
i nośnik postępu cywilizacyjnego. 
Właściciel dóbr nasielskich, w skład 
których wchodziło też Pniewo, Bro-
nisław Kurtz rozparcelował liczący 
wówczas 74 ha folwark Wioska oraz 
mające 120 ha Pniewo. Ceny morgi 
ziemi zamykały się w przedziale 150-
200 rubli. Bronisław Kurtz inwesto-
wał w przemysł przetwórczy, ale też 
w rozwój sieci kolejowej, przeobra-
żając się powoli z rolnika w przemy-
słowca i stając tym samym w rzędzie 
największych pracodawców mikro-
regionu, zatrudniając ok. 300 osób. 

Kończąc, należy stwierdzić, że na 
dzisiejszym etapie badań nad prze-
szłością Pniewa i jego dużo młodszej 
krewnej – Pniewskiej Górki, jest wie-
le znaków zapytania. Mam jednak 
nadzieję, że mój artykuł zainspiruje 
młodszych badaczy historii regio-
nalnej, którzy pomogą mi zapisać 
białe karty dziejów tego fragmen-
tu ziemi nasielskiej. Po cichu liczę  
na młodego, dyplomowanego hi-
storyka rodem z Pniewskiej Górki 
i przy okazji pozdrawiam jego tatę. 

dr Stanisław Tyc
Nasielski Dom Edukacji i Historii 
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Baran 21.03-20.04
Sprawy finansowe nabiorą teraz dla Cie-
bie szczególnego znaczenia. Będziesz 
musiał wykazać się dużym stopniem 
kreatywności, żeby zakończyć stare 
sprawy. Zrób dietę oczyszczającą. 

Byk 21.04-20.05
Po wakacyjnym wypoczynku musisz za-
jąć się nadrobieniem zaległości. Zarów-
no w pracy, jak i w domu czeka na Ciebie 
dużo pracy. Zmobilizuj się do spacerów 
i większego wysiłku fizycznego.

Bliźnięta 21.05-21.06
Czeka Cię rozpoczęcie nowego zawodo-
wego projektu lub biznesowego zlecenia. 
Musisz liczyć się z większą ilością pracy. 
Zachowaj zimną krew, bo niektóre sprawy 
mogą Cię teraz zaskoczyć.

Rak 22.06-22.07
W końcu wybierzesz się wraz z bliskimi 
na wakacje, o których od dawna marzy-
łeś. Pozwól ludziom mieć własne zdanie, 
a unikniesz nieporozumień i męczących 
dyskusji. Pomyśl o dalszej edukacji. 

Lew 23.07-23.08
Energii do działania, podróżowania i spo-
tkań z przyjaciółmi Ci nie zabraknie. Cze-
kają Cię teraz duże zmiany, które w wielu 
przypadkach okażą się korzystne. Upo-
rządkuj sprawy rodzinne. 

Panna 24.08-22.09
Możesz mieć teraz gorsze dni, czuć się sa-
motnie, być przytłoczonym nadmiarem 
obowiązków. Nie daj się ponieść negatyw-
nym emocjom. Zadbaj o siebie i własne 
przyjemności.

Waga 23.09-23.10
Zainteresuj się bardziej sprawami swoich 
krewnych. Być może ktoś bliski potrze-
buje Twojej pomocy i wsparcia. Zakończ 
toksyczne znajomości, które są dla Ciebie 
ogromnym obciążeniem. 

Skorpion 24.10-22.11
Przybędzie Ci pilnych spraw do załatwienia. 
A Twój talent do organizowania i kierowa-
nia ludźmi bardzo się teraz przyda w pra-
cy. Nie denerwuj się na to, na co nie masz 
wpływu. 

Strzelec 23.11-21.12
W pracy wykażesz się teraz zdecydowa-
niem i asertywnością. Okaże się, że tam, 
gdzie wszyscy panikują, Ty potrafisz za-
chować spokój. Nie oszczędzaj na tym,  
co Cię interesuje.

Koziorożec 22.12-20.01
Przestań tracić czas na sprawy, które 
nie przynoszą Ci wymiernych korzyści. 
Unikaj pośpiechu, ryzykownych atrak-
cji i niepewnej żywności. Masz szansę na 
wygraną w grach losowych.

Wodnik 21.01-19.02

Wprowadzisz radykalne zmiany w swoich 
sprawach zawodowych. Możesz dużo zy-
skać, jeśli będziesz potrafił wziąć odpowie-
dzialność za oferowaną Ci niezależność. 
Będziesz bardziej towarzyski. 

Ryby 20.02-20.03
Zajmiesz się teraz planowaniem większych in-
westycji w domu. Weź jednak pod uwagę su-
gestie domowników, bo planowany remont 
może się skończyć awanturą. Pomyśl, zanim 
coś powiesz. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
26-28 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

31 sierpnia-1 września  
godz. 15:00 2D dubb.

DC LIGA SUPER-PETS
Animacja, Akcja, Sci-Fi; USA; Czas trwania 1 godz. 
46 min.

Gdy Liga Sprawiedliwości zostaje upro-
wadzona Superpies Krypto, nieodłączny 
towarzysz Supermana, organizuje grupę 
zwierząt ze schroniska, z którymi ruszy im 
na ratunek.

26-28 sierpnia godz. 17:00 2D dubb.

31 sierpnia-1 września  
godz. 17:00 2D dubb.

THOR: MIŁOŚĆ I GROM
Familijny, Komedia; USA; Czas trwania 1 godz. 30 min.

Para niezdarnych złodziejaszków kradnie 
białe lwiątko i próbuje dostarczyć je do bo-
gatego kolekcjonera zwierząt. Nic nie idzie 
jednak zgodnie z planem i maluch ucieka. 
Przypadkiem znajduje go Lena – nieśmia-
ła nastolatka, która dopiero co przepro-
wadziła się do nowego miasta. Zwierzak, 
któremu nadaje imię Śnieżek, szybko staje 
się jej najlepszym przyjacielem. 

26-28 sierpnia godz. 19:00 2D PL

31 sierpnia-1 września  
godz. 19:00 2D PL

WROBIONY
Kryminał; Polska; Czas trwania 1 godz. 36 min.

Doktor sztuki wyjeżdża do Włoch, gdzie 
ma zajmować się badaniem twórczości 
Caravaggia. Niespodziewanie wpada na 
trop fałszerzy.

2-4 września godz. 15:00 2D dubb.

7-8 września godz. 15:00 2D dubb.

KUROZAJĄC I ZAGADKA  
CHOMIKA CIEMNOŚCI

Animacja, Komedia, Przygodowy; Belgia, Francja; 
Czas trwania 1 godz.31 min.

Uzależniony od przygód pół kurczak a pół 
zając walczy o miłość i akceptację, mimo 
swojej inności.

2-4 września godz. 17:00 2D PL

7-8 września godz. 17:00 2D PL

GŁUPCY
Dramat; Polska, Rumunia, Niemcy; Czas trwania 1 
godz. 47 min.

Marlena i Tomasz ukrywają się przed świa-
tem w małym nadmorskim miasteczku, 
gdzie od lat tworzą szczęśliwy związek. Ich 
misternie utkana codzienność powoli za-
czyna się rozpadać, kiedy wbrew woli To-
masza Marlena pozwala, aby jej syn z nimi 
zamieszkał. Kiedy przeszłość wraca do 
nich z pełną mocą, będą musieli na nowo 
zdefiniować swoją miłość, wybory i życie. 

2-4 września godz. 19:00 2D nap.

7-8 września godz. 19:00 2D nap.

BULLET TRAIN
Akcja; USA; Czas trwania 2 godz. 6 min.

Pięcioro zabójców, znajdujących się 
w szybkim pociągu jadącym z Tokio do 
Morioki, odkrywa, że ich zlecenia są ze 
sobą wzajemnie powiązane. Powstaje py-
tanie, kto wyjdzie z pociągu żywy i co ich 
czeka na stacji końcowej.
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Sprzedam dom Nasielsk ul. Jaśminowa. 
Tel. 509 089 355.

Sprzedam skuter torq z 2017 r. 4 - suw 
Stan dobry. Cena 2400 zł Tel. 662 417 
909.

Sprzedam działki budowlane we wsi 
Zaborze. 55,60 zł/m2 przy głównej 
drodze asfaltowej, środek wsi. Tel. 662 
417 909.

Sprzedam ziemię rolną we wsi Zaborze 
0,5 ha. Nr działki 128. Tel. 662 417 909.

Sprzedam ziemię rolną we wsi Zaborze 
0,58 ha. Nr działki 146 Tel. 662 417 909.

Wynajmę ziemię pod farmy fotowolta-
iczne. Klasa ziemi IV, V, VI. Tel. 537 411 996.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 
556 774.

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
KAŻDA O POWIERZCHNI OK. 1000 M2 
W DZIELNICY WILLOWEJ NASIELSKA 
PRZY ULICY WIELOKWIATOWEJ 
Z DOSTĘPEM DO MEDIÓW. TEL. 721 
638 862.

Dofinansowanie na zakup koparek 
budowlanych. Dotacja do 500 tys. zł. – 
zwrot 65 % wartości inwestycji. Ponadto 
nabór na rozwój usług rolniczych 
oraz leśnych. Składanie wniosków do  
21 października. Pomoc w wypełnianiu 
dokumentów. Tel. 795 931 529.

Sprzedam działkę rolną o pow. 1,89 
ha położoną w miejscowości Cegielnia 
Psucka. Działka może być przeznaczona 
pod działalność rolniczą, ale również to 
bardzo dobre miejsce na wybudowanie 
domów jednorodzinnych. W pobliżu 
stacja kolejkowa PKP, szkoła. Okolica 
spokojna i cicha. Tel. 605 276 581.

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

22.08.–28.08.2022 r.  Apteka
ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

29.08.–4.09.2022 r. Apteka
ul. Szkolna 1, Pomiechówek

5.09.–18.09.2022 r. Apteka Arnica
ul. Rynek 21, Nasielsk

Uchwała nr XXXVIII/241/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

Jacek Gałężewski
Pan Jacek pochodzi, co prawda, z wielkopolskiego Kwilicza, ale wybrał Nasielsk na miejsce do życia i mieszka 
tu od 1979 roku. Jest twórcą wszechstronnym. Maluje, rysuje, rzeźbi w drewnie i poświęca swojej pasji każdą 
wolną chwilę. Jest członkiem Klubu i Stowarzyszenia Pracy Twórczej przy Centrum Kultury w Ciechanowie. 
Jego rysunki publikowane są w prasie, w książkach, można je znaleźć również na jego stronie internetowej. 
Artysta wystawia swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. 

(i.)

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... Twierdza Modlin
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ZDROWIE

Rekrutacja do Dziennego Domu Opieki
Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż rozpoczęto 
rekrutację do Dziennego Domu Opieki w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wsparcie w ramach DDOM kierowane jest do:
 – pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, 
nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej nie-
samodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby 
niesamodzielnej;
 – pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 
miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń 
opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki 
paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach 
stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawanso-
wana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień).
Placówka zlokalizowana jest w budynku szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Miodowej 2.
Placówka będzie działać we wszystkie dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.
Pacjenci zakwalifikowani do projektu będą objęci opieką lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza chorób we-
wnętrznych, lekarza rehabilitacji, opieką pielęgniarską i psychologiczną. Będą korzystać ze stałej rehabilitacji oraz te-
rapii zajęciowej. W funkcjonowaniu w DDOM będą pomagać opiekunowie medyczni.
Pacjenci będą mieli zapewnione drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
Czas wsparcia to minimum 30 dni roboczych, maksimum 120 dni roboczych (zgodnie ze wskazaniami medycznego 
zespołu terapeutycznego). Opłata miesięczna – 300 zł.
Więcej informacji, w tym dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin znaleźć można: e-portal.ncm.med.pl.

(red.)

STOWARZYSZENIE  
NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT

Zdjęcia z posesji 
twojego sąsiada
Nie chcesz już oglądać kolejnych umierających psów i kotów? Zwierząt 
cierpiących z bólu i głodu, zimna upałów i ogromnej tęsknoty za miłością 
człowieka?

Zdychających całe swoje kilkuletnie życie na krótkim łańcuchu, nie takim, 
żeby mógł się udusić od razu, ale na takim, co ledwie pozwoli mu się ob-
rócić. Z jedzeniem nie takim, które doprowadzi do śmierci, ale karmio-
nych odpadami, które pozwolą cierpieć chroniczny głód. Z wodą brudną, 
która nie pozwoli zaspokoić pragnienia, ale pozostawi przy życiu w skraj-
nym wycieńczeniu. Pozwolą im się rozmnożyć, ale tylko po to, żeby zaraz 
szczenięta sprzedać w „dobre ręce”, skazując na taką samą wegetację lub 
po prostu zabić zaraz po narodzeniu. 

Nie chcesz widzieć kolejnych przerażonych oczu, dzikich trzęsących się 
z przerażenia i osamotnienia istot?

Wesprzyj akcję STERYLKOBUS. TYLKO KONTROLOWANE ROZMNA-
ŻANIE POPRAWI LOS ZWIERZĄT I UKRÓCI PATOLOGIĘ. CO ROKU, W 
POLSCE DO SCHRONISK TRAFIA OKOŁO 90 TYS. NOWYCH BEZDOM-
NYCH ZWIERZĄT!

(a)

Z LGD Zielone Mosty Narwi

Ankieta 
LGD
Stowarzyszenie LGD Zielone Mosty Narwi pod-
jęło prace nad opracowaniem nowej Lokalnej 
Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. W 
procesie budowy strategii niezwykle istotne jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli 
podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD. 

Ankieta jest okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie 
szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje, poglądy, oceny i propozycje zostaną wykorzystane w procesie 
budowy nowej LSR. Ankieta znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi.

MAZOWSZE

XVIII Forum  
Inicjatyw Pozarządowych
Już w piątek, 9 września br., 
w siedzibie Mazowieckiego In-
stytutu Kultury przy ul. Elekto-
ralnej 12 Warszawie odbędzie 
się XVIII Mazowieckie Forum 
Inicjatyw Pozarządowych. 

Organizatorami wydarzenia są 
Federacja Mazowia oraz Sto-
warzyszenie „Mierz Wysoko”, 
a partnerem – Mazowiecki In-
stytut Kultury.

Honorowy Patronat nad wyda-
rzeniem objął Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego  oraz 
Parlamentarny Zespół ds. Orga-
nizacji Pozarządowych i Społe-
czeństwa Obywatelskiego. 

Forum jest wydarzeniem, pod-
czas którego spotykają się przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie województwa 
mazowieckiego. Jego celem jest integracja i wzmacnianie środowiska trzeciego sektora na Mazowszu. Podczas 
Forum będą poruszane tematy związane z m.in. zarządzaniem finansami w organizacji, zarządzaniem projektami 
oraz promocją projektów, a także zapewnieniem dostępności w NGO oraz wyzwaniami związanymi z działalno-
ścią organizacji pozarządowych. Dzięki formie konsultacyjnej zapewniona będzie duża doza integracji i wymiany 
doświadczeń pomiędzy osobami uczestniczącymi. 

Termin zgłoszeń upływa: 2 września 2022 r. 
(o.)

Z GMINY

Biesiada  
ponad wszystko
Dlaczego, po wypoczynku nad wodą, niektóre osoby pozostawiają po 
sobie plastikowe opakowania i szklane butelki po napojach? Dlaczego 
znakują w ten sposób miejsce swojego biesiadowania? Czy naprawdę 
nie można byłoby zabrać śmieci ze sobą? Niestety, w naszych lasach, 
nad rzeką i jeziorami często spotkać można „pamiątki” po ludzkim by-
towaniu. Na takie pozostałości natknęliśmy się nad jeziorem Zieleń ...

Michał B.

Uczestnicy i uczestniczyki XVII MFIP
Autor/źródło: Jacek Wajszczak/ Federacja Mazowia
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PIŁKA NOŻNA
Dziewczyny w grze  
- podsumowanie
Na 7. miejscu w tabeli IV Ligi Kobiet zakoń-
czyła sezon 2021/22 żeńska drużyna Żbi-
ka Nasielsk. Na koncie dziewczyn znalazło 
się 27 punktów zdobytych w 8 wygranych 
i 3 zremisowanych spotkaniach. W pozo-
stałych 11 spotkaniach piłkarki poniosły 
porażkę.

Najlepsza, w grupie liczącej 12 zespołów, 
okazała się drużyna MKS Polonii Warszawa. 
Warszawianki zdobyły łącznie 60 punktów 
w 20 zwycięskich meczach na 22 roze-
grane. Drugą pozycję zajęły dziewczyny 
z drużyny Legia Soccer School Warsza-
wa (55 punktów), a trzecie Fuks Pułtusk  
(51 punktów).

W minionym sezonie drużynę prowadziło 
dwóch trenerów. W rundzie jesiennej tre-
nerem żeńskiego zespołu był Łukasz Za-
lewski. Objął on tę funkcję w sierpniu 2020 
roku. Przez ten czas dziewczyny pod jego 
wodzą zagrały 29 ligowych spotkań. Po 
rundzie jesiennej sezonu 2021/22 zespół 
zajmował 5. pozycję, mając na koncie  
5 zwycięstw, 2 remisy i 4 porażki. W kolej-
nej rundzie prowadzenie drużyny kobiecej 
przejął trener Mateusz Bramowicz. Runda 
wiosenna dla dziewcząt to kolejne 3 zwy-
cięstwa i jeden remis. Pozostałe 6 meczów 
zakończyło się porażką.

Najwięcej celnych strzałów na swoim kon-
cie miała Martyna Sobczyńska. Jej dorobek 
to 10 goli. Na drugim miejscu znalazła się 
Natalia Zalewska, której udało zdobyć się  
9 bramek. Po 4 gole zdobyły Dagmara 
Dominiak oraz Angelika Chrzanowska.

W nowym sezonie trenerem drużyny ko-
biecej będzie Marek Osiński, który objął tę 
funkcję po rezygnacji Mateusza Bramowi-
cza. W minionym sezonie Marek Osiński 
prowadził rocznik 2007/2008, z którym 
zajął pierwsze miejsce w lidze okręgo-
wej trampkarzy. Nowy trener będzie za-
silał także nadal drużynę seniorów Żbika 
Nasielsk.

W podsumowaniu sezonu nie można za-
pomnieć o żółtych i czerwonych kart-
kach. Sędziowie żółte kartki pokazali 13 
zawodniczkom 17 razy. Dwie zawodnicz-
ki, Joanna Rosiak i Natalia Zalewska, otrzy-
mały dwie żółte kartki w czasie jednego 
spotkania, co skutkowało automatyczną 
czerwoną kartką i opuszczeniem boiska. 
Natomiast Patrycja Komornicka jest jedyną 
zawodniczką, która od razu została ukarana 
czerwoną kartką.

Dziewczyny nowy sezon zainaugurują 
w niedzielę, 28 sierpnia, na nasielskim bo-
isku o godzinie 16.00. Ich rywalkami będą 
zawodniczki z drużyny Świtu Barcząca.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

V liga już w grze
Zwycięstwem Żbik Nasielsk rozpoczął rozgrywki w V lidze. Wy-
jazdowe spotkanie rozegrane zostało z Huraganem Wołomin. 
Gra przez większość czasu toczyła się na środku boiska, a kibice 
nie byli świadkami zbyt wielu podbramkowych sytuacji.

Żbik Nasielsk wyszedł na prowadzenie już w 4. minucie dzięki 
Markowi Osińskiemu. Była to jedyna bramka w pierwszej po-
łowie spotkania. Poza tym, pod koniec tej części meczu Michał 
Macias ze Żbika otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie gospodarze chcieli odrobić straty i próbowali 
atakować, jednak na ogół bezskutecznie. Po przerwie posypały 
się żółte kartki dla Wołominian (Tobiasz Gosik, Piotr Manaj i Ta-
deusz Wojakowski). Gospodarze wyrównali w 77. minucie po 
rzucie rożnym, choć był to strzał w otoczeniu kolejnych żół-
tych kartoników dla zawodników Huraganu (Tomasz Mikusek 
i Filip Felszer). Był to jednak gol, który zmobilizował do gry Żbika 
Nasielsk. Mimo coraz bardziej napiętej gry i emocji związanych 
z próbą osiągnięcia przewagi udało się Markowi Osińskiemu, 
z pomocą Mateusza Bramowicza, zdobyć gola dla Żbika. Choć 
doliczone 5 minut gry było 
bardzo napięte, zawodni-
kom z Wołomina nie udało 
się wyrównać, a tym sa-
mym Żbik Nasielsk wygrał 
spotkanie 1:2, przywożąc 
cenne 3 punkty do domu. 
W doliczonym czasie gry, 
żółtą kartkę otrzymał jesz-
cze Mikołaj Adamski.

Sezon nie najlepiej zaczął 
się dla Daniela Sękulskiego, 
nowego zawodnika Żbika, 
który nabawił się kontuzji.

W drugiej kolejce, gdy Żbik 
Nasielsk podejmował gości 
z MKS Cieksyn na własnym 
boisku, trybuny wypełniły 
się po brzegi. Nie zawiedli również kibice z Ciechanowa, którzy 
bardzo aktywnie i głośno wspierali swoją drużynę.

Mecz rozpoczął się od żółtej kartki dla zawodnika gości, Ada-
ma Sosnowskiego. Kilka minut później i to jeszcze w pierwszym 
kwadransie spotkania, dwukrotnie piłkę w bramce umieścił Łu-
kasz Barankiewicz z MKS Ciechanów, dzięki któremu objęli 
mocne prowadzenie. Wynikiem 0:2 zakończyła się pierwsza 
połowa. W tej części spotkania nie zabrakło też żółtych kartek. 
Kolejno otrzymali je: Łukasz Sepczyński (MKS Ciechanów), Mi-
chał Macias i Marek Osiński (Żbik Nasielsk), a pod koniec spotka-
nia Krzysztof Ząbczyk (MKS Ciechanów).

W drugiej połowie, w 52. minucie, nadzieję na odrobienie strat 
rozbudził Krzysztof Ząbczyk. Mimo wielu prób, Żbikom nie uda-
wało się oddać celnego strzału, za to w 73. minucie swojego 
trzeciego gola w tym spotkaniu zdobył Łukasz Barankiewicz, 
który stał się dla ciechanowian gwiazdą tego spotkania.

Nerwowa gra pod koniec meczu skutkowała kolejnymi żółtymi 
kartkami. Jedną zdobył Mateusz Sańko z MKS, a dwie pozostałe 
w doliczonym czasie gry zawodnicy Żbika Nasielsk - bramkarz 

Jakub Kotleszka i Dawid Walczak.

Trzecią kolejkę Żbik Nasielsk roze-
gra na wyjeździe z KS Drukarzem 
Warszawa. Spotkanie odbędzie się 
27 sierpnia o 12.30 na boisku przy 
Alei Zielenieckiej 2 w Warszawie. 
W czwartej kolejce, 3 września 
o 16.00, Żbik Nasielsk podejmie 
gości z sąsiedniego KS Sokół Se-
rock.

Michał B.

NASIELSK BASZTA TEAM

Mitingi Biegowe  
dla każdego! 
Zapraszamy dzieci, mło-
d z i e ż  i  d o r o s ł yc h  d o 
udziału w bezpłatnym cy-
klu treningów biegowych 
prowadzonych przez pro-
fesjonalnych trenerów. 
Odbywają się one w takiej 
formie, że mogą w nich 
uczestniczyć osoby o róż-
nym poziomie formy fi-
zycznej. Każdy trening zawierać będzie takie elementy jak: rozgrzewka, 
rozciąganie, ćwiczenia, zabawa biegowa, trucht, podbiegi i siła biegowa. 

Trening vol. 1 – Las Chrcyński

Pierwsze zajęcia odbyły się 14 sierpnia br., w lesie chrcyńskim. Mimo dłu-
giego weekendu, w niedzielny poranek udało się zebrać grupę biegowych 
,,zapaleńców”’. Na wstępie była solidna zaprawa w postaci rozgrzewki, a po-
tem zabawa biegowa. Trening z trenerem potwierdził, że bieganie nie musi 
być nudne, a efekty z pewnością przyjdą z czasem.

Las Chrcyński to obszar z rozmaitym, pofałdowanym terenem na wzgórzu 
morenowym z rzadko występującymi dwoma wydmami śródlądowymi, 
bogatą florą i fauną. Lasy sosnowe z domieszką drzew liściastych ubogacają 
tutejszą przyrodę. Wały przy byłej strzelnicy, bunkry, ogrodzenie terenu po 
byłej, stacjonującego tam 6. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej 
to jedne z atrakcji tego obszaru. Informują o tym 3 tablice turystyczno-in-
formacyjne umieszczone przy drogach.

Trening vol. 2 – W ,,sadzie księdza”’ przy nasielskim dębie

Kolejne zajęcia odbyły się 21 sierpnia br. Tym razem zostały przeprowa-
dzone na polanie rekreacyjnej w parku przykościelnym. Najpierw była roz-
grzewka, a następnie siła biegowa z podbiegami. Niedzielny poranek był 
wyjątkowo upalny, ale nie zniechęcił nas do aktywności. Nasz dąb dawały 
duży cień, pod którym każdy z nas mógł schować się przed słońcem. Ma-
lowniczy teren przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku nazywany jest przez 
mieszkańców „sadem księdza”. Przepływa tędy rzeka Nasielna, stoi tu jedno 
z najstarszych nasielskich drzew – monumentalny dąb szypułkowy, które-
go wiek datowany jest na 300-350 lat. Park jest miejscem wypoczynku dla 
wielu mieszkańców, którzy odnajdują tu spokój i ciszę na łonie natury bez 
konieczności wyjeżdżania poza granice miasta. Dawniej na tym obszarze 
przy kościele istniał duży staw.

Każdy kolejny trening będzie przeprowadzony w różnych obszarach cennej 
przyrody gminy Nasielsk, w miejscach atrakcyjnych i pięknych pod wzglę-
dem przyrodniczo-krajobrazowym. Uczestnicy poznają również wybrane 
odcinki szlaków turystycznych gminy Nasielsk. 

Na kolejny trening zapraszamy już w najbliższą niedzielę o 10.00 nad urokli-
we jezioro Zieleń. Wyjazd spod Baszty o 9.40. Śledź nasz profil FB i sprawdź, 
gdzie się spotykamy. Co tydzień nowe miejsce!

Każdy uczestnik naszych treningów otrzymuje pakiet startowy w postaci 
napoju i batona energetycznego. Udział w co najmniej 3 treningach zosta-
nie nagrodzony medalem pamiątkowym! Przed nami jeszcze pięć spotkań!

Zadanie publiczne realizowane ze środków Gminy Nasielsk
Łukasz Malinowski

Prezes Stowarzyszenia NBT

BRYDŻ

Wyniki turnieju „piętnastego”, 29.07.2022 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  194 pkt. (60,63%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   162 pkt. (50,63%)
3. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  161 pkt. (50,31%)
4. Krzysztof Brzuzy – Zbigniew Michalski  156 pkt. (48,75%)
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra   155 pkt. (48,44%)
6. Joanna Drozd – Józef Skrzypczak  132 pkt. (41,25%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski    83 pkt. 
2. Waldemar Gnatkowski    74 pkt.
3. Piotr Kowalski     63 pkt.
4. Grzegorz Nowiński     61 pkt.
5. Alicja Bartosik     56 pkt.
6. Krzysztof Morawiecki    49 pkt.
7. Paweł Wróblewski     44 pkt.
8. Janusz Wydra     41 pkt.
9. Zbigniew Michalski    40 pkt.
10. Józef Skrzypczak     39 pkt.

PK


