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Gdy w kalendarzu mamy paź-
dziernik to znak, że rozpoczyna się 
nowy rok akademicki! 3 paździer-
nika w sali Kina Niwa w Nasielskim 
Ośrodku Kultury rok akademic-
k i 2022/2023 zainaugurował 
Nasielski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku.

Na wstępie nie mogło zabraknąć 
studenckiego hymnu „Gaude-
amus”.

Następnie wszystkich przybyłych 
gości przywitała Teresa Skrzynec-
ka prezes fundacji „Bądźmy Ra-
zem”, która kieruje NUTW, a wśród 

nich była przedstawicielka Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego, 
Dyrektor Departamentu Kultu-
ry Magdalena Biernacka, Starosta 
Nowodworski Krzysztof Kapusta, 
Burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubie-
niecki, a także inni przedstawiciele 
władz samorządowych.

Zebranie się tylu zacnych gości 
oraz około stu studentów UTW 
było okazją do zaprezentowania 
i podsumowania działalności po-
przedniego roku akademickiego. 
Wśród nich znalazły się wyjazdy do 

Mszczonowa, wycieczki do Łeby 
i Krutynia, a także liczne imprezy 
okolicznościowe.

Władze Fundacj i  „Bądźmy ra-
zem”, pod skrzydłami której działa 
NUTW, postanowiło także wyróż-
nić darczyńców wspomagających 
działalność NUTW – doktor Annę 
Łapińską, Monikę i Leszka Kaczyń-
skich, Krzysztofa Gogolewskie-
go,  Andrzeja Królaka, Eugeniusza 
Winnickiego, Krzysztofa Kuźniew-
skiego i Roberta Przybyszewskiego.

 – Od czasu założenia Nasielskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku mam mniej pacjentek w swojej 
przychodni – żartowała doktor 
Anna Łapińska, odbierając nagrodę.

Podziękowania za współpracę 
i wsparcie otrzymała także Magda-
lena Biernacka Dyrektor Departa-
mentu Kultury, Promocji i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego oraz Da-
riusz Kordowski Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej.

Przedstawicielka Urzędu Mar-

szałkowskiego odczytała także 
list, który do słuchaczy skiero-
wa ł  Ada m S t ru z i k  M a r sz a ł e k 
Województwa. „Uniwersytet y 
umożliwiają szeroko pojęty roz-
wój psychofizyczny, zdobywanie 
nowej wiedzy, a także realizację 
pasji, na które seniorzy wcześniej 
nie mieli czasu z uwagi na obo-
wiązki zawodowe czy domowe. 
Dzięki niemu mogą w pełni cie-
szyć się życiem, mają zapał do 

poznawania nowych rzeczy oraz 
chęć do dalszego działania. Pań-
stwa placówka niewątpliwie wpro-
wadza swoich słuchaczy w nowy, 
ciekawy i pełen wyzwań etap ży-
cia, uaktywniając tym samym 
wciąż rozwojowy potencjał tkwią-
cy w starszym pokoleniu” – napi-
sał Marszałek.

Następnie wręczone zostały tak-
że legitymacje studenckie dla no-
wych słuchaczy NUTW.

Gościem specjalnym inaugura-
cji była Wioletta Piasecka, która 
wygłosiła krótki wykład na temat 
„Jak pokonać stres i znaleźć w so-
bie optymistę”, prezentując swoją 
twórczość. Autorka przez kilka-
naście lat pisała książki dla dzieci, 
a w okresie pandemii postanowi-
ła napisać powieści dla dorosłych, 
które także okazały się bestsellera-
mi. – Jestem tu tak często, że ak-
cję następnej powieści umieszczę 
w Nasielsku – obiecała na zakoń-
czenie wystąpienia pisarka.

Niezwykłą atrakcją był występ ze-
społu Bene, który poprzez włoską 
muzykę porwał publiczność do 
tańca i zabawy, a w holu Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury czekał na 
wszystkich słodki poczęstunek.

Michał B.

UROCZYSTOŚCI

Seniorzy wracają na Uniwersytet
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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

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.15
Wtorek 10.00–13.00

Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.15.

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

Z UM

II Jarmark 
Bożonarodzeniowy
Miło nam poinformować, iż w dniach 3-4 grudnia 2022 roku w Nasielsku 
odbędzie się II Jarmark Bożonarodzeniowy. Tegoroczna edycja w związ-
ku z remontem skweru Jana Pawła II będzie miała miejsce na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku (przy boisku Orlik). Wspólnie 
z Nasielskim Ośrodkiem Kultury już pracujemy nad organizacją wyda-
rzenia. 

Po raz drugi partnerem Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, który podkreśla, że z ogromną rado-
ścią wspiera wydarzenia ważne dla budowania dobrych relacji w całej 
społeczności. 

Z wielką radością przyjęliśmy wiele ciepłych słów za organizację Jarmar-
ku w roku ubiegłym. Chcemy, by tegoroczne wydarzenie ponownie 
spełniło Państwa oczekiwania.

Wieści o II edycji nasielskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego rozcho-
dzą się nie tylko po Mazowszu, ale również po całej Polsce. Wsparcie 
w formie darowizny okazało krakowskie Wydawnictwo Znak, przeka-
zując nam 100 książek na prezenty dla dzieci. 

Od 21 września br. ruszyliśmy z przyjmowaniem zgłoszeń wystawców 
na II edycję Jarmarku Bożonarodzeniowego w Nasielsku!

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich rękodzielników 
i producentów lokalnych! Zgłoszenia przyjmujemy do 7 listopada br. 
za pośrednictwem strony internetowej: https://jarmark.nasielsk.pl/dla-
-wystawcow.html

Nie zwlekaj napisz się już dziś! Liczba miejsc ograniczona!

Kontakt: tel. 23 69 33 123, e-mail: promocja@nasielsk.pl, www.jarmark.
nasielsk.pl

Wszystkich zainteresowanych współtworzeniem wydarzenia, sponso-
rów zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Organizacji i Promocji, tel. 
/23/6933123, /23/6933055, /23/6933050 lub e-mail: promocja@na-
sielsk.pl  Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Wydział Organizacji i Promocji

 MAZOWIECKI OŚRODEK  DORADZTWA  ROLNICZEGO

PZDR w Pomiechówku

organizuje

SZKOLENIE  STACJONARNE
nt. „Ochrona różnorodności biologicznej  

w warunkach produkcji rolnej”
11.10.2022r. godz. 8.00-14.00

Sala w budynku Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pomiechówku  
ul. J. Kilińskiego 1

 Telefon organizatora: 

723 436 126, 663 270 045
Limit miejsc ograniczona.

Panu Andrzejowi Pacocha 
Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku

najszczersze kondolencje  
i serdeczne wyrazy współczucia  

z powodu śmierci

Taty 
składają

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

Jerzy Lubieniecki 
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

Z GMINY

Zebrania w sołectwach
Na terenie całej gminy Nasielsk odbywają się zebrania sołeckie. Jak co roku 
mieszkańcy wsi spotykają się, aby ustalić przeznaczenie funduszy sołeckich na 
kolejny rok. 

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe, które są 
zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie 
warunków ich życia. Pozwala on zaktywizować społeczności lokalne. Podkreślić 
należy, że według zasady zwrotu zagwarantowanej w ustawie o funduszu sołec-
kim z budżetu państwa do gmin trafi część wydatków wykonanych w ramach 
funduszu sołeckiego.

Na wysokość tego funduszu składa się wiele czynników – jednym z najważniej-
szych jest liczba mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca 
roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.

Najwyższe kwoty funduszy sołeckich przypadających w sołectwach na terenie 
gminy Nasielsk przekraczają nieco ponad 35 tys. zł. Najczęściej przeznaczane są 
na budowę chodników, budowę lub wymianę oświetlenia, inwestowanie w bu-
dowę lub rozbudowę świetlic wiejskich lub innych obiektów służących miesz-
kańcom.

Przy okazji zebrań sołtysi zdają sprawozdania ze swojej działalności od poprzed-
niego zgromadzenia. Jest to to też okazja do omówienia bieżących lokalnych 
tematów. Zebrania w każdej miejscowości muszą zostać zorganizowane do 30 
września.

Michał B.
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Dodatek 
energetyczny
Informujemy, że od dnia 20 września 2022 r. mogą Państwo już składać Wnio-
sek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania 
niektórych źródeł ciepła.

Dodatek energetyczny mogą otrzymać osoby, które ogrzewają swoje domy 
innym paliwem niż węgiel. Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych 
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje na drewno ka-
wałkowe, pellet drzewny i biomasę, gaz LPG oraz olej opałowy pod warunkiem, 
iż Wnioskodawca nie składał wcześniej wniosku o dodatek węglowy.

Aby otrzymać dodatek energetyczny do innych źródeł ciepła niż węgiel, nie 
trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie 
w miejscu zamieszkania.

Jeden dodatek energetyczny będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Warunkiem przyjęcia wniosku jest wprowadzona do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB) deklaracja.

WNIOSEK O DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH dostępny jest 
pod linkiem: https://mopsnasielsk.pl/.../49-wniosek-na-dodatek-dla...

Organem, do którego składany jest wniosek, jest Burmistrz Nasielska. Wnioski 
składać należy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku przy ul. 
Elektronowej 3, pokój nr 5 na parterze budynku. W związku z innymi obowiąz-
kami ciążącymi na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku każdy 
czwartek jest zgodnie z regulaminem organizacyjnym ośrodka dniem pracy 
wewnętrznej.

Przyjmowanie wniosków w MOPS odbywa się zgodnie z poniższym harmo-
nogramem:
poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00
wtorki w godz. 9.00 – 16.00
środy w godz. 9.00 – 16.00
czwartki dzień wewnętrzny (wnioski nie będą przyjmowane)
piątki w godz. 9.00 – 15.00

Więcej informacji na stronie https://mopsnasielsk.pl/.../274-dodatek-dla-gospo-
darstw...oraz pod tel. 23 69 33 005.

OBRADOWAŁA RADA

Zmiany w budżecie
W piątek, 30 września br., w nasielskim 
Urzędzie Miejskim odbyła się XLV se-
sja Rady Miejskiej. Obrady prowadził 
Jerzy Lubieniecki przewodniczący 
RM, a w sesji uczestniczyło 15 rad-
nych. Po przyjęciu porządku obrad 
i protokołu z poprzedniej sesji Rady 
jej przewodniczący omówił działa-
nia, jakie podejmował w ostatnich ty-
godniach. Były to przede wszystkim: 
udział w uroczystościach i spotka-
nia z mieszkańcami. Burmistrz Bog-
dan Ruszkowski wyliczył wydarzenia, 
w których brał udział, zwracając uwa-
gę na: uroczystości nadania imienia 
w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
im. por. Roberta Petersa i por. Josepha 
Vigny, spotkanie z ambasador Nider-
landów, piknik integracyjny organi-
zowany przez WTZ ze Świeszewa we 
Winnikach u państwa K. i H. Kowal-
skich, spotkania sołeckie. Zauważył, 
że w kwestii dodatków energetycz-
nych poprzez zmiany w przepisach 
i brak jasnych wykładni prawnych po-
jawił się chaos. – W chwili obecnej jest 
wprowadzonych 3771 wniosków do-
tyczących dodatku węglowego, a ok. 
500 jest do wprowadzenia. Pierwsze 
pieniądze już wpłynęły i sukcesywnie 
będziemy je przekazywać. Przygoto-
wujemy się na następne wnioski. Sta-
ramy się interpretować przepisy na 
korzyść mieszkańców, wcześniej nie 
było kontroli i wymogów. Teraz to się 
zmieniło, musimy wszystko sprawdzić 
i uściślić, ale to nie jest nasza zła wola 
– podkreślił burmistrz.

Następnie radni bez uwag przyję-
li następujące dokumenty: informa-
cję o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Nasielsk za I półrocze 2022 
r., informację o kształtowaniu się 
WPF gminy Nasielsk oraz informa-
cje o przebiegu wykonania planów 
finansowych za I półrocze 2022 
r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Nasielsku, Nasielskiego 
Ośrodka Kultury i Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nasielsku.

W dalszej części obrad Rada podjęła 
szereg uchwał. Bez uwag, większo-
ścią głosów (12 za, przy 3 osobach 
wstrzymujących się od głosu) przy-
jęto uchwałę dotyczącą zmiany WPF 
(Wieloletniej Prognozy Finansowej) 
gminy Nasielsk. 

Następnie przyjęto zmianę uchwały 
budżetowej gminy Nasielsk na 2022 
r. wraz z autopoprawką (zmiany do-
tyczyły wpływu środków na wypłatę 
dodatku węglowego).

Radny Marcin Szarszewski przypo-
mniał, że burmistrz zapowiedział, iż 
nie będą dokładane środki do fundu-
szy sołeckich oraz modernizacji dróg 
poza tymi, które są zaplanowane, 
a w jednej z miejscowości dołożono 
30 tys. zł do funduszu sołeckiego na 
przebudowę drogi. 

Burmistrz stwierdził, że pamięta 
o swoich słowach, ale w tym wypad-
ku trzeba tę drogę poprawić. Fundusz 
sołecki wynosi tu 45 tys. zł, a 30 tys. zł 
ma wystarczyć, żeby drogę naprawić. 
Uchwałę budżetową przyjęto: 12 gło-
sami za, 1 przeciw, 2 osoby wstrzyma-
ły się od głosu. 

Przy projekcie uchwały dotyczącej 

zmiany załącznika do uchwały w spra-
wie określenia przystanków komuni-
kacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków komuni-
kacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Nasielsk; 
radny Mirosław Świderski zgłosił proś-
bę, by przeanalizować dokładnie 
wskazane przystanki i kierunki poru-
szania się autobusów. Uchwałę przy-
jęto 14 głosami za.

Jednogłośnie przyjęto uchwały do-
tyczące: zarządzenia wyborów Soł-
tysa Sołectwa Konary; ustalenia 
Regulaminu nadawania tytułu Hono-
rowego Obywatela Gminy Nasielsk; 
zmiany regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Nasielsk; 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifi-
katy od ceny sprzedaży lokalu miesz-
kalnego; wyrażenia zgody na zbycie 
w drodze darowizny nieruchomości 
gruntowych; przekazania wniosku 
według właściwości.

Większością głosów przyjęto zmia-
nę uchwały Nr XXIX/284/21 Rady 
Miejskiej z 24 czerwca 2021 roku 
w sprawie trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji dla niepublicznych przed-
szkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego, szkół i placówek oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawi-
dłowości ich pobrania i wykorzystania 
(14 głosów za, 1 osoba wstrzymała się 
od głosu). 

Projekt uchwały dotyczący rozpa-
trzenia skargi na działalność burmistrza 
wywołał dyskusję radnych. Radny Ro-
dryg Czyż kwestionował uzasadnie-
nie komisji skarg wniosków i petycji, 
że skarga jest bezzasadna. Jego zda-
niem nastąpiło przekroczenie termi-
nów w udzielaniu odpowiedzi osobie 
wnioskującej. 

Radny Jan Lewandowski wyjaśnił, że 
taką decyzję komisja podjęła na pod-
stawie dokumentów przedstawionych 
przez kierownika wydziału inwestycji 
R. Kasiaka. 

Prawnik obecny na sesji stwierdził, 
że jego zdaniem termin odpowie-
dzi wynikający z ustawy nie został 
przekroczony. Szczegółowo sprawę 
odpowiedzi wyjaśnił też R. Kasiak, 
twierdząc, że wnioskujący otrzymał 
je zgodnie z terminem. Radny Janusz 
Gers wskazał, że tego typu pisma mają 
na celu dezorganizację pracy urzędu. 

Zaś zastępca burmistrza Andrzej 
Waldemar Kordulewski wyjaśnił, że 
skarżący mają dwie możliwości: Sa-
morządowe Kolegium Odwoławcze 
i Sąd Administracyjny, a z żadnej nie 
skorzystali. Składają natomiast skargi na 
burmistrza, więc trafiają one do komisji 
skarg i wniosków, a ta podjęła decyzję. 
– Pan radny ma prawo sądzić, że od-
powiedź jest niewłaściwa, ale proszę 
uszanować decyzję komisji – podkre-
ślił zastępca burmistrza. 

Jak zauważył burmistrz B. Ruszkowski, 
na każdy wniosek o dostęp do infor-
macji publicznej trzeba odpowiedzieć.

Uchwałę przyjęto: 11 głosami za,  
2 osoby były przeciw, 2 wstrzymały 
się od głosu. 

Rada jednogłośnie poparła stanowi-
sko Związku Gmin Śląska Opolskiego 
wobec ogromnych cen za energię 
elektryczną dla miast, gmin i instytucji 
komunalnych, które zostały w ofer-
tach przetargowych zaproponowane 
przez państwowe koncerny energe-
tyczne.

Nie było żadnych interpelacji ani za-
pytań radnych, natomiast do Rady 
od 25 sierpnia br. wpłynęło 10 pism. 
Były to m.in.: media prasowe – skarga 
na bezczynność burmistrza, miesz-
kanka Nasielska prośba o przydział 
mieszkania, mieszkanka Nasielska 
prośba o poszerzenie drogi gminnej, 
burmistrz Nasielska przekazał wniosek 
sołectwa Chechnówka o włączenie 
dwóch posesji położonych na tere-
nie sołectwa Chrcynno do sołectwa 
Chechnówka.

Omawiano także kwestię wykupu 
gruntów wzdłuż drogi – ulicy Krupki 
i możliwości zastosowania 60% bo-
nifikaty przy sprzedaży tej nierucho-
mości. Wiceprzewodniczący Rady 
Dariusz Kordowski przedłożył sto-
sowny wniosek w sprawie udziele-
nia tej bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości. Uchwałę podjęto: 14 
głosami za.

W sprawach różnych radni zajęli się 
omawianiem spraw bieżących. Na 
tym obrady zakończono. Pełną relację 
z sesji RM w Nasielsku znaleźć można 
na: nasielsk.sesja.pl

(red.)
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 23.09 Słustowo – kot na drzewie (1 zastęp) 

26.09 Nasielsk ul. Tylna – Pożar 
auta osobowego (2 zastępy) 

27.09 State Pieścirogi ul. Ko-
lejowa – usunięcie gniazda 
owadów błonkoskrzydlych (1 
zastęp) 

04.10 – Nasielsk – usunięcie 
gniazda owadów błonkoskrzy-
dlych z cmentarza parafialnego (1 zastęp)

Kronika OSP NASIELSK

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z GMINY

Cztery oferty 
Trwają prace komisji przetargowej, która ostatecznie rozstrzygnie kon-
kurs i ogłosi wykonawcę zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudo-
wa drogi gminnej w Andzinie”. 

Na jego realizację wpłynęły cztery oferty. Złożyły je firmy: „Drogi i Mo-
sty Jan Kaczmarczyk” z Kacic koło Pułtuska na kwotę ponad 451 tys. zł., 
Infrastruktura BUD-59 z Warszawy - 471 088, 33 zł; Szpańscy Jerzy, Jacek, 
Dawid „Czystość” z Wołomina - 484 071,41 zł i konsorcjum: P.P.H.U. TEZI 
VET Gabinet Weterynaryjny Łukasz Paczewski i PHU OK-BUD Piotr Mo-
rawski z Nasielska – 588 309 zł. Gmina Nasielsk zaplanowała na ten cel 
kwotę w wysokości 320 tys. zł. Inwestycja uzyskała także dofinansowanie 
z urzędu marszałkowskiego w kwocie 100 tys. zł. 

Niestety miejscowość Andzin nie zyska jeszcze pełnego połączenia 
z gminą Nasielsk. 

600-metrowy odcinek drogi, który znajduje się na terenie gminy Nowe 
Miasto, mimo wcześniejszych ustaleń, nie będzie realizowany, przynaj-
mniej w tym roku.

Michał B. (i.)

Z MIASTA

Droga w budowie
Budowa ul ic :  P rzechodniej 
i Podmiejskiej wywołała duże 
zadowolenie wśród mieszkań-
ców gminy. Miała to być tzw. 
„mała obwodnica” miasta. Nie-
stety wraz z oddaniem inwesty-
cji entuzjazm opadł. W kwocie 
ok. 3 mln zł zostało wykonanych 
tylko ponad 500 m ulicy. Miesz-
kańcy w dalszym ciągu dopytu-
ją: Czy nie można było zrobić jej 
do końca?

Ktoś, kto uczęszcza tą drogą, 
ma nie lada zadanie, zwłaszcza 
po ostatnich deszczach, któ-
re intensywnie występowały 
w naszej gminie. Droga jest peł-
na błota i stojącej wody. Kierow-
cy z trudem się mijają, licząc na 
łut szczęścia, żeby się nie zakopać 
lub nie uszkodzić auta. 

O b e c n y  r e m o n t  u l i c y  P o d -
miejskiej jest tylko częścią jed-

n e g o  z  n a j w i ę k s z yc h  z a d a ń 
inwestycyjnych o charakterze 
drogowym w ostatnich latach na 
terenie gminy Nasielsk i nosi na-
zwę „Rozbudowa sieci drogowej 

wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na te-
renie miasta i gminy 
Nasielsk”. W skład in-
westycji wchodzi uli-
ca Łączna oraz ponad 
czterok i lometrow y 
odcinek drogi gminnej 
relacji Chrcynno-Sien-
nica.

Utrudnienia, na któ-

re teraz napotkają mieszkańcy, są 
tymczasowe. – Ulica Podmiejska 
zostanie wyremontowana na ca-
łym odcinku od skrzyżowania z uli-
cami Krupka i Przechodnia przez 
mostek na Nasielnej do skrzyżo-
wania z ulicą POW. Na całym od-
cinku powstanie także kanalizacja 
deszczowa z siecią wodociągową, 
oświetlenie uliczne oraz chodnik 
dla pieszych – mówi Michał Bro-
dowski radny z terenu, na którym 
znajduje się ulica Podmiejska 

Zakończenie inwestycji zaplanowa-
no na 27 stycznia 2023 roku.

(mcz)

Z POLICJI

Debata  
o bezpieczeństwie 
W środę, 28 września br., w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła 
się debata społeczna dla mieszkańców gminy Nasielsk. 

W spotkaniu udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim mł. insp. Rafał Trzaskoma, I Zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Marcin Stypiński, 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podkom. Sebastian Podgórski, Ko-
mendant Komisariu Policji w Nasielsku podinsp. Dariusz Leszczyński, Za-
stępca Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku podkom. Małgorzata 
Młynarska oraz dzielnicowi. Przybyli na nią mieszkańcy, w tym przedsta-
wiciele samorządu terytorialnego: burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.

W trakcie trwania debaty przedstawiono prezentację multimedialną, zawie-
rającą dane statystyczne dotyczące ilości przestępstw w 7 najbardziej uciąż-
liwych społecznie kategoriach, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na terenie powiatu oraz poszczególnych gmin oraz ilości naniesionych na 
mapę zagrożeń. Omówiono Krajową Mapę Zagrożeń i Bezpieczeństwa, 
aplikację „Moja Komenda” z bazą teleadresową wszystkich jednostek policji 

na terenie naszego kraju, przekazano ponadto informacje o dzielnicowych, 
pełniących służbę w poszczególnych rejonach.

Drugą część spotkania przeznaczono na dyskusję. Mieszkańcy mieli oka-
zję zadawać pytania przybyłym na debatę gościom. Rozmowa dotyczyła 
przede wszystkim bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i jego najbliż-
szej okolicy. Wszystkie problemy zgłoszone przez mieszkańców zostaną 
przeanalizowane przez mundurowych i będą realizowane w toku pełnionej 
służby.

(r) za: www.nowydwor.policja.gov.pl
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CHARYTATYWNIE. Szlachetna Paczka 

Zostań SuperW!
Pomagając jako Wolontariusz, masz wpływ na real-
ną zmianę w życiu potrzebujących z najbliższej okoli-
cy. Właśnie ruszyła kolejna edycja Szlachetnej Paczki w 
Nasielsku. 

Co jest ideą Szlachetnej Paczki?

Szlachetna Paczka to program społeczny działający w Polsce od 2001 r., 
którego celem jest wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej. Opiera się 
on na zasadzie mądrej pomocy, dzięki której ludzie sami zaczynają radzić 
sobie z trudnościami. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy 
mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają 
na jałmużnę. To pomoc, która daje impuls do pozytywnej zmiany. 

Paczka pomaga również seniorom i osobom z niepełnosprawnościami, 
którzy nie radzą sobie sami. Jest dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, 
przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi. Łączy po-
trzebujących z tymi, którzy mogą pomóc. Dzięki niej konkretny człowiek 
może pomóc konkretnej osobie w potrzebie. 

Dlatego tak ważną rolę w programie odgrywają wolontariusze, którzy po-
średniczą między Rodzinami a Darczyńcami.

Twoje zaangażowanie to szansa dla potrzebujących z najbliższej okolicy, 
którzy bez Twojego wsparcia sobie nie poradzą!

Wyślij zgłoszenie na www.superw.pl
Agnieszka Sztabnik, Anna Tomasińska  

– Liderki Szlachetnej Paczki rejonu Nasielsk

OŚWIATA

Nagrody dla nauczycieli
W dniu 22 września 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród nauczycielom i dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Nasielsk. Nagrody zostały wręczone za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, których 
owocem były wyniki egzaminów ósmoklasistów. Nagrody wręczyli: Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkow-
ski, Zastępca Burmistrza Nasielska Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
Hanna Pietrzak. 

Liderem tegorocznych egzaminów okazała się Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 
uzyskując najwyższą pozycję w egzaminach z języka polskiego i angielskiego. W egzaminie z matematyki 
najlepiej wypadała Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich. Wysokimi wynikami 
egzaminu wyróżniła się również Szkoła Podstawowa im. ks. J. Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Język polski:
Pani Ewa Lipowska (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku).
Pani Dorota Sierzputowska (Szkoła Podstawowa im. ks. J. Poniatowskiego w Starych Pieścirogach).
Pani Anna Korycka (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku)
Matematyka: 
Pani Bogumiła Rybicka (Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich).
Pani Ewa Rudzińska (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku).
Pani Agnieszka Sztabnik (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku).
Język angielski:
Pani Ilona Pietrzak (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku).
Pani Renata Drzazgowska (Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich).
W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy placówek, w których pracują nagrodzeni nauczyciele: Ewa Strzel-
czak, Mariusz Kraszewski oraz Cezary Wiśniewski.
Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy satysfakcji i radości ze swojej pracy oraz dal-
szych sukcesów.

CUW

UROCZYSTOŚCI

Dożynki w parafii św. Wojciecha
W niedzielę, 2 października br., w parafii p.w. św. 
Wojciecha odbyły się dożynki parafialne. Do-
żynki są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy 
rolników i wyrazem wdzięczności za ich zmaga-
nia. To czas radości i podziękowań: Panu Bogu za 
plony, a ludziom za trud codziennej pracy.

Podczas nasielskich dożynek nie zabrakło pięk-
nych wieńców, mszy dziękczynnej i tradycyj-
nych dożynkowych elementów. Uroczystość 
rozpoczęła się o godz. 12:00 w nasielskim ko-
ściele mszą św. dziękczynną za udane zbiory, po 
której odbyła się procesja z wieńcami. W staro-
polskim obrzędzie dożynek bardzo ważną rolą 
jest także dzielenie się chlebem. W związku z tym 
nie mogło zabraknąć tego obrzędu podczas nie-
dzielnych uroczystości. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski dzielił się chlebem z rolnikami, mieszkańcami 
gminy oraz przybyłymi gośćmi.

Sołectwa biorące udział w dożynkach przygotowały, jak co roku, wieńce dożynkowe. Szczególny podziw wzbu-
dził wieniec przygotowany przez sołectwo Studzianki, który zachwycił wszystkich zebranych. Serdecznie gratu-
lujemy jego twórcom zdolności artystycznych - to prawdziwe dzieło sztuk wymagało z pewnością wiele pracy!

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni mogli skosztować pysznej grochówki oraz posmakować smalcu ze swoj-
skim ogórkiem, które przygotowała restauracja Stary Młyn.

Starostami tegorocznych dożynek byli sołtysi Świerkowa i Świeszewa oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świe-
szewie. 

Wydział Organizacji i Promocji

Z GMINY

Nowy sprzęt dla OSP
We wtorek, 4 października na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie Wło-
ściańskim odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo – 
technicznego marki RENAULT MASCOTT dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jackowie  oraz pojazdu UTV TRAXTER dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cieksynie. 

Darczyńcą samochodu RENAULT MASCOTT dla jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jackowie był Komendant Wojewódzki PSP, zaś darczyńcą pojazdu UTV 
TRAXTER dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie był Komendant Po-
wiatowy PSP. Zakup quada współfinansowany był ze środków gminy – ponad 25.000 
zł oraz środków OSP z Cieksyna na kwotę 10.000 zł. 

W przekazaniu uczestniczyli: Anita Czerwińska – Minister w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej, nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej, Michał Prószyński – Szef Gabinetu Politycznego 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, st. bryg. Stanisław Brzozowski – Ko-
mendant Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, Andrzej Kordulewski – Zastępca Burmistrza Nasielska, Andrzej Pacocha 
– Radny Rady Miejskiej w Nasielsku, Daniel Włodarski – Prezes jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Jackowie Włościańskim, Andrzej Sosnowski – Prezes jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie oraz Druhny i Druhowie z jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nasielsk.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej
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WARTO PRZECZYTAĆ

Skradziona 
tożsamość
Kryminał to gatunek literac-
ki, który czyta mi się najlepiej. 
A jeśli w dodatku akcja powie-
ści dzieje się w miejscowości, 
w której spędzałam praktycznie 
każde wakacje w dzieciństwie, 
to tym bardziej mam chęć ją 
przeczytać. Tak było właśnie 
w przypadku powieści Doroty 
Glicy Znajdę cię, córeczko.

W Krynicy Morskiej na plaży, 
gdzie wakacje spędza cztero-
osobowa rodzina, ginie dziec-
ko, dwuletnia Marysia. Od tego 
momentu życie Alicji, Bartka 
i Kacpra zmienia się diametralnie. Ciała dziewczynki nie udało się odna-
leźć. Nie wiadomo, co się z nią stało. Czy Marysia żyje? A może pochło-
nął ją mrok bałtyckiego morza?

Główna bohaterka Alicja, matka zaginionej dziewczynki, wie, że wystar-
czy pięć minut, aby życie wywróciło się do góry nogami. W Krynicy 
Morskiej stała się rodzinna tragedia, a wszyscy tam obecni twierdzą, że 
dziewczynka się utopiła, mimo że jej ciała nie odnaleziono. To ogromne 
wydarzenie odbija się na całej rodzinie. Muszą oni zmierzyć się nie tylko 
ze stratą dziecka, ale również z hejtem, jaki wylewa się na nich ze strony 
bezlitosnych internautów.

Alicja popada w depresję, nie może pogodzić się z tym, co się stało, 
a także próbuje popełnić samobójstwo. Rodzina się rozsypuje, nie mogą 
dojść do siebie po stracie Marysi. Jednak trzy lata później następuje prze-
łom. Były mąż kobiety przez przypadek spotyka dziewczynkę łudząco 
podobną do zaginionej w nadmorskiej plaży Marysi. Alicja sceptycz-
nie podchodzi do tej sprawy, jednak gdy sama widzi na własne oczy to 
dziecko, nie potrafi ukryć zdumienia. Przecież to jej Marysia! Jej zaginio-
na trzy lata temu córka! A może to stęskniony umysł kobiety płata figle? 
Jednak Alicja ma ogromne przeczucie, iż to jej córeczka, a teraz poruszy 
niebo i ziemię, by dowieść swojej racji.

Znajdę cię, córeczko to porywający debiut Doroty Glicy. Jednak ta po-
wieść jest tak dobra, że ciężko odłożyć jej lekturę. Akcja tej książki jest 
wciągająca, a narracja została poprowadzona w bardzo ciekawy sposób. 
Podczas czytania cały czas towarzyszą nam silne emocje. Powieść koń-
czy się w zaskakujący sposób i pozostawia zdezorientowanego czy-
telnika z kotłującymi się w głowie pytaniami. To bardzo dobry thriller 
psychologiczny. Serdecznie polecam!

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI. DKK dla dorosłych

Opowieść o nieprzemijaniu

Z BIBLIOTEKI

Z wizytą u przedszkolaków

ROZ(G)RYWKA

Ukryci liderzy
Mechanika Ukrytych Liderów 
oparta jest na ukrytych tożsamo-
ściach. Ta karcianka przeznaczona 
jest dla 2-6 graczy od 14 roku ży-
cia, a głównym celem zabawy jest 
zwycięstwo jednej z dwóch frakcji, 
jakie każdy z uczestników będzie 
reprezentował. 

Przed rozpoczęciem rozgrywki lo-
sujemy dwie frakcje. Każda z nich 
ma określony cel, którego nie 
zdradzamy przeciwnikom. Cieka-
wym elementem jest możliwość 
wprowadzania zamieszania po-
przez podszywanie się za członka 
innego stronnictwa. Można również 
przeszkadzać rywalom, odrzuca-
jąc ich karty za pomocą własnych. 
Czasem trzeba wspierać daną frak-

cję wspólnie 
z innym gra-
czem, zacho-
wując jednak 
d y s k r e c j ę , 
ponieważ nie 
powinniśmy 
ujawniać toż-
samości na-
szych liderów.

F a b u ł a  g r y 
jest  zawarta 
o c z y w i ś c i e 
n a  k a r t a c h , 
jednak twórcy zaopatrzyli Ukry-
tych l iderów w rodzaj planszy, 
którą kładziemy na środku stołu 
i przesuwamy po niej dwa znacz-
niki: czerwony i zielony. Nie jest 

t o  j e d n a k 
z w y k ł y  t o r 
w yś c i gow y, 
p o n i e w a ż 
w y n i k  r o z -
grywki zale-
ży od układu 
p i on ków na 
ko n i e c  g r y. 
I  t a k ,  g d y 
j e d e n  z e 
z n a c z n i ków 
w y p r z e d z a 
drugi  – w y-
grywa Armia 

Imperialna lub Górskie Plemiona. 
Jeśli pionki znajdą się obok siebie 
albo na tym samy polu, zwycię-
żają Wolne Ludy. Istnieje również 
trzecia opcja, gdy oba znaczniki 

przekroczą wyznaczony punkt na 
planszy, w tym przypadku zwy-
cięstwo przypada Nieumarłym. 
Karty, które mamy do dyspozycji, 
służą do przesuwania pionków po 
torze oraz do wyznaczania koń-
ca gry. Za ich pomocą rozstrzy-
gniemy też ewentualne remisy. 
Gdy jeden z graczy wyłoży wy-
starczającą ilość kart, kończymy 
rozgrywkę, odkrywamy liderów 
i sprawdzamy, która frakcja wygra-
ła. Zdarza się, że kilku uczestników 
wspierało tę samą frakcję. W takim 
przypadku o zwycięstwie decydu-
je liczba zagranych kart w kolorze 
zwycięskiego stronnictwa. Jest to 
gra dla osób, które lubią blef w za-
bawnie.

OI

W sobotę, 24 września 
br. w Czytelni Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Pu-
b l icznej  w Nas ie l sku 
odbyło się pierwsze po-
wakacyjne spotkanie 
D yskusyjnego Klubu 
Książki. W nieco chłod-
nym, ale jakże pięknym, 
słonecznym i jesiennym 
klimacie spotkaliśmy się, 
by porozmawiać o książ-
ce Krzysztofa Fedorowi-
cza Zaświaty. Opowieść 
o nieprzemijaniu . Na-
l eż y w t ym m i e j sc u 
wspomnieć, iż do naszego klubu 
dołączyły nowe osoby, za co ser-
decznie dziękujemy i nadal zapra-
szamy wszystkich chętnych!

Książka Zaświaty. Opowieść o nie-
przemijaniu Krzysztofa Federo-
wicza przenosi czytelników do 
szczęśliwej krainy win. W przeszło-
ści w Grünbergu czas odmierzany 
był porą pielęgnacji i cięć, zbiorem 
dorodnych winogron i tłoczeniem 
wina. Książka ta pozwala czytelni-
kowi zagłębić się w historię tego 
miasta i intymną sagę rodziny Frie-
dricha Seydela, Augusta Gremple-
ra i innych winiarzy, którzy swoim 
umysłem i pracą tworzyli najlepsze 
trunki.

Czas przeszły, przyszły i teraźniej-
szy, rozpięty między XVII a XXI 
wiekiem łączy główny bohater – 
August Grempler, który w 2020 
roku obchodzi nieprawdopodob-
ny jubileusz dwieście dwudziestych 
siódmych urodzin. To on pojawia 
się z zaświatów i zostaje naszym 
przewodnikiem.

W książce Federowicza mamy 
ślady czarnej ospy, pomruki woj-

ny trzydziestoletniej, płomienie 
stosów czarownic i wygnanie lu-
teranów do Australii, gdzie ludzie 
chodzą „do góry nogami, psy 
miauczą, koty szczekają, a wino-
rośl rośnie do góry korzeniami”. I to 

wszystko aż po czasy 
współczesne.

Dyskusja podczas spo-
tkania DKK była po-
dzielona, a powieść 
nie każdemu przypa-
dła do gustu. Jednak 
każdy z uczestników 
starał się odnaleźć plu-
sy w tej historii.

Ko l e j n e  s p o t k a n i e 
D yskusyjnego Klu-
bu Książki odbędzie 
się 22 października 
2022 roku (sobota) 

o godzinie 11.30. Tym razem po-
rozmawiamy o książce Wojciecha 
Chmielarza Wyrwa.

Serdecznie zapraszamy!
(b)

We wtorek, 20 września br., Jolanta 
Budziszewska – Rogalska, dyrektor 
nasielskiej biblioteki, wybrała się z wi-
zytą do Niepublicznego Przedszkola 
„Pod Fiołkami”, aby przybliżyć przed-
szkolakom zawód bibliotekarza. 

Opowiedziała o tym, że do głównych 
zadań bibliotekarza, zajmujących naj-
więcej czasu, należy wypożycza-
nie książek oraz sprawowanie opieki 
nad zasobami biblioteki. Wspomniała 
również, że bibliotekarze zajmują się 
gromadzeniem i opracowywaniem 
zbiorów, promowaniem czytelnictwa 
poprzez ciekawe lekcje biblioteczne, 
warsztaty dla dzieci w różnym wie-
ku, zajęcia organizowane dla dzieci 
spędzających wakacje i ferie zimowe 
w mieście, włączanie się do ogólno-
polskich akcji takich jak Narodowe 
Czytanie pod patronatem Pary Pre-
zydenckiej, Cała Polska Czyta Dzie-
ciom, Noc Bibliotek i wielu, wielu 
innych. Ważna w zawodzie bibliote-
karza jest również znajomość odpo-
wiednich systemów bibliotecznych, 
administracja danych osobowych 
oraz doskonała znajomość przepisów 
prawa związanych z prawami autor-

skimi i prawami pokrewnymi. Jest to 
bardzo wszechstronna i różnorodna 
praca. Biblioteka to również miej-
sce, które ma inspirować i zachęcać 
młodego czytelnika do korzystania 
z księgozbioru.

Podczas spotkania pani Jola zapre-
zentowała dzieciom różne rodza-
je książek dostosowanych do ich 
wieku, które przyniosła ze sobą, 
a jakie posiada w swoich zasobach 
biblioteka. Były to głównie krótkie ba-
jeczki i historyjki, dłuższe bajki i opo-
wiadania, obrazkowe historie, książki 
dźwiękonaśladowcze, edukacyjne, in-
teraktywne oraz książki aktywizujące 
z elementami dźwiękowymi, a także 
w formacie trójwymiarowym. 

Kolejnym celem wizyty było przybli-
żenie dzieciom serii książek „Tupcio 
Chrupcio” opowiadającej o perype-
tiach małej myszki poznającej świat 
i uczącej się, jak radzić sobie z trudno-
ściami, z którymi spotykają  się dzie-
ci w wieku przedszkolnym. Tytułowy 
Tupcio Chrupcio pozwala poczuć 
dzieciom, że nie są pozostawione sa-
mymi sobie z obawami i pomaga za-
akceptować nadchodzące zmiany. Za 

każdą bajką stoi rozwiązanie proble-
mu, które mysia rodzina podpowia-
da bohaterowi utworu i jednocześnie 
dziecku słuchającemu bajki. Dzieci 
z ogromnym zainteresowaniem wy-
słuchały jednej z bajeczek Elizy Pio-
trowskiej z serii „Tupcio Chrupcio” pt. 
„Nie chcę jeść”.

Na zakończenie spotkania przedszko-
laki zadeklarowały, że wybiorą się do 
biblioteki z rodzicami, a jak troszkę 
podrosną, przyjdą korzystać z boga-
tej oferty dla dzieci, jaką dysponuje 
nasza placówka razem z „ciociami” 
z przedszkola. Było to niezwykle miłe 
i pouczające spotkanie.

(b.)
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W krainie tanga
W Nasielskim Ośrodku Kultury po raz kolejny rozpoczął się cykl koncer-
tów pt. „Spotkania z muzyką” organizowanych we współpracy z Filhar-

monią Narodową. Na spotkania te zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół 
i przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy. 

We wtorek, 20 września, nasi młodsi słuchacze przenieśli się w niezwy-
kłą muzyczną podróż do słonecznej Ameryki Południowej. W 2022 roku 

muzyczny świat obchodzi trzydziestą rocznicę śmierci wybitnego argen-
tyńskiego kompozytora Astora Piazzolli, stąd też koncert w głównej części 
opierał się na jego twórczości. 

Piazzolla wyprowadził tango z podrzędnych lokali miasta Buenos Aires. 
Argentyńskie rytmy połączył z polifonią, jazzem i muzyką poważną, two-
rząc nowy styl - tango nuevo. Jakiej muzyki słucha się w Argentynie, Bra-
zylii czy Ekwadorze? Jakie dźwięki razem i osobno mogą wydobywać 
takie instrumenty jak: flet, akordeon, kontrabas czy fortepian? Na te pyta-
nia odpowiedzi poprzez muzykę znaleźli nasi słuchacze. O latynoamery-
kańskich rytmach opowiadał Jarosław Praszczałek. A dla młodych widzów 
grali muzycy: Agnieszka Dajcz (fortepian), Łukasz Jankowski (flet), Jacek 
Małachowski (akordeon) i Mateusz Woźniak (kontrabas).

Kolejne „Spotkanie z Filharmonią” już 18 października o godzinie 11.00.
(di)

Z NOK

Cyrkowe sztuczki
27 września br., w sali kina NIWA, odby-
ły się dwa spektakle teatralne dla dzie-
ci pt. „C jak Cyrk” w wykonaniu teatru 
Chrząszcz w Trzcinie. Przedstawienia 
były skierowane do zorganizowanych 
grup z naszej i sąsiednich gmin. Zainte-
resowanie nimi było na tyle duże, że na 
obu występach był komplet widzów. 

Pierwszy spektakl o godzinie 9.30 
oglądał y dzieci ze Szkoł y Podsta-
wowej Nr 1 w Nasielsku. Natomiast 
o godzinie 11.00 gościliśmy przed-
szkolaki z Samorządowego Przedszkola 
w Nasielsku, Przedszkola „Sakolandia” 
oraz Przedszkola w Błędostowie. 

Był to niezwykle wesoły, przepełniony 

humorem i dobrą zabawą wy-
stęp, czego dowodziły żywio-
łowe reakcje naszych młodych 
widzów. Nauka alfabetu poprzez 
zabawę, skojarzenia z układanych 
liter, wesołe zagadki, wspólnie 
śpiewane piosenki to tylko nie-
które z atrakcji, jakie prezento-
wali artyści. Magicznie, cyrkowo, 
kolorowo, pozytywnie i z wiel-
ką dawką dobrego humoru - tak 
w jednym zdaniu można opisać 
to wydarzenie, z którego każ-
dy uczestnik wyszedł szczęśliwy 
i uśmiechnięty. 

(d.)

Z NOK

Migrujące legoptaki 
Październik jest miesiącem, kiedy 
do nauki wracają studenci. To także 
czas, kiedy po uporaniu się z pierw-
szymi szkolnymi sprawami, dzie-

ci i młodzież popołudniami mogą 
spędzić wolne chwile na rozwijaniu 
swoich zainteresowań i pasji, dzię-
ki ofercie Nasielskiego Ośrodka 
Kultury. Pierwsze warsztaty mia-
ły miejsce w sobotę, 1 październi-
ka. Zajęcia budowania z klocków 
Lego poprowadził dla dwóch grup 
pan Michał z Edukido Wola. Mieli-
śmy już przyjemność spotkać się 
z tym instruktorem, podczas let-
nich warsztatów w NOK. Tematem 
sobotnich zajęć była migracja pta-
ków. Uczestnicy warsztatów roz-
mawiali z instruktorem o ptakach, 
które zimują w Polsce oraz 
o tych, które jednak nie są 
przystosowane do prze-
trwania tak niskich tempe-
ratur i odlatują do ciepłych 
krajów. Te, które zostają, 
potrzebują często ludzkiej 
pomocy w postaci karm-
ników dla ptaków oraz sy-
panych do nich ziarnek 
czy zawieszonej słoninki. 
Jak jednak zbudować ptaki 
i karmniki z klocków Lego? 
Firma Lego przyzwycza-
iła dzieci do budowania 
w dużej mierze różnych 
pojazdów i budynków. 
Proponowany karmnik 
okazał się nie lada wyzwa-
niem. Koncepcji było tyle, 
ile dzieci. Kreatywność 
grała tu pierwsze skrzypce. 
Jedni postawili na tradycyjne karm-
niki, które wyglądały jak domki. 
Inni zdecydowali, że je rozbudują, 
postawili na dachy. Różniła się tak-
że koncepcja dotycząca tego, czy 
karmnik ma niczym dom stać na 
ziemi, czy też postawić go na ku-

rzej nóżce, a może na jeszcze in-
nym rodzaju podnóżka. Zwierzęta 
z klocków także były różnorodne. 
Powstała nawet papuga, która po-
stanowiła przezimować w Polsce.  
W ramach warsztatów dzieci ćwi-
czą logiczne i analityczne myśle-
nie oraz trenują motorykę małą 
i koordynację  ręka-oko. Jeżeli fa-
nów Lego w Nasielsku i okolicach 
jest więcej, zapraszamy do zapisa-
nia się i udziału w stałych zajęciach 
z budowania klocków lego w NOK, 
które odbywają się raz w mie-
siącu (pierwsze soboty miesiąca, 

godz. 15.00 i 16.15). Koszt udziału 
w zajęciach to 40 zł. Zapisu dziecka 
można dokonać przez strefazajec.
pl. Tam też znajdują się wszystkie 
szczegóły dotyczące warsztatów. 

E.G.
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Pani sołtys na pełen etat
3 lata. Tyle mija odkąd sołtysem sołectwa Nowe Pieścirogi została Pani Bogumiła Rębecka. 3 lata – to dużo i nie dużo. To 
większa część kadencji, na którą została wybrana. Pora sprawdzić, co przez ten czas się zmieniło, a na co mieszkańcy jesz-
cze czekają.

10 000 zł z programu Mazowiec-
ki Instrument Aktywizacji Sołectw, 
za realizację którego odpowiada 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Dzięki temu 
mogliśmy wykonać trochę więcej 
niż zaplanowaliśmy.  

MIASy są co roku. Może uda się 
i w przyszłym coś pozyskać.

 – Chciałabym. Niestety z progra-
mu można skorzystać tylko raz. 

Czy coś jeszcze udało się zrobić?

 – Oczywiście. Mamy się jeszcze 
czym pochwalić. W 2020 roku 
otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu 
Miejskiego w ramach Inicjatywy 
Lokalnej, na realizację zadania pt. 
„Ujednolicenie oraz uzupełnienie 
oznakowania nazw ulic w Nowych 
Pieścirogach ”. Pomysłodawcą 
projektu był nasz radny. Z rado-
ścią przyjęłam jego koncepcję 
oraz przyłączyłam się do pomo-
cy. Zaowocowało to wsparciem 
w kwocie 14 500 zł. Oznakowanie 
jest obecnie taką naszą wizytówką, 
wpłynęło na poprawę estetyki wsi. 
Jesteśmy z mieszkańcami otwarci 
też na różne propozycje pomocy, 
w ramach funduszu sołeckiego. 
Jak tylko możemy, to wspieramy 
naszą szkołę czy przedszkole. Po-
mogliśmy w zakupie pomocy dy-
daktycznych dla zerówkowiczów 
czy baseniku z pi łeczkami dla 
przedszkolaków. W 2021 roku na 
cele sołectwa zakupiliśmy 2 stoły 
i 24 krzesła. Są nam potrzebne na 
zebrania oraz udostępniane Kołu 
Gospodyń Wiejskich Sami Swoi, 
którego członkowie spotykają 
się w dawnym kościele. W 2019 
r. dzięki naszym środkom doku-
pionych zostało 7 podwójnych, 
metalowych elementów do ćwi-
czeń na skateparku. Można po-
wiedzieć, że ta inicjatywa została 
zapoczątkowane jeszcze przez 
Pana Jaroszewskiego. Pieniądze 
pochodziły z funduszu sołeckiego 
z 2018 r. (kadencja Pana Jaroszew-
skiego – przyp. red.) i miały zostać 
przeznaczone na powstanie placu 
zabaw na terenie po spalonym ba-
raku przy ul. M. Reja. Niestety nie 
mogliśmy tego terenu zagospo-
darować, a nie chcieliśmy, żeby 
pieniądze nam przepadły. Wspól-
nie z mieszkańcami podjęliśmy de-
cyzję o zmianie ich przeznaczenia 
i dofinasowania skateparku.

Na wspomnianym skateparku po-
jawiły się jakiś czas temu ławki. 
Czy one też zostały zakupione 
z funduszu sołeckiego?

 – Ławki to inna bajka. Można po-
wiedzieć, że „wychodziłam” je 
u Burmistrza. Poprzednie nieste-
ty nie nadawały się już do użytku. 
Drewno zaczęło po prostu gnić 

i rodzice nie mieli gdzie usiąść, 
czekając na swoje pociechy. Do-
wiedziałam się, że w mieście ław-
ki będą wymieniane. Szkoda było 
je wyrzucić skoro były jeszcze 
w ogólnie dobrym stanie. Poszłam 
więc do Burmistrza, poprosiłam 
i się udało. Otrzymaliśmy 7 ławek, 
z czego 2 zostały przeznaczone na 
potrzeby naszej szkoły. 

Tak sobie myślę... przecież skate-
park to nie Pani sołectwo, nie Pani 
teren działania.

 – Wiem (uśmiech). Ale mieszkańcy 
Nowych Pieścirogów też z niego 
korzystają. Nie możemy się dzie-
lić na moje-twoje, bo nic nie osią-
gniemy. Musimy działać wspólnie, 
patrzeć szerzej, wspierać się i nie 
zamykać na potrzeby, nawet takie, 
których sami nie zauważamy. Tyl-
ko tak jesteśmy w stanie poprawić 
miejsce, w którym żyjemy.

Żeby wszyscy tak myśleli… Pro-
szę jeszcze powiedzieć, co zostało 
do zrobienia?

 – Potrzeb jest jeszcze dużo. Mam 
świadomość, że nie jestem w stanie 
sprostać oczekiwaniom wszystkich. 
Zależy mi jednak na tym, aby uda-
ło się zrobić jak najwięcej. Obecnie 
największymi naszymi bolączkami 
są drogi. Chcielibyśmy jak najszyb-
ciej dokończyć ul. Bursztynową. To 
jest najstarsza ulica, najwcześniej 
zamieszkała na osiedlu. Mamy już 
przygotowane potrzebne plany. 
Na ten moment zostało zrobio-
nych 190 m, a do zrobienia 265 m. 
Mieliśmy nadzieję, że dokończymy 
inwestycję w tym roku. Mieliśmy 
nawet przeznaczone na nią środki 
z funduszu sołeckiego.

Czemu się nie udało?

– Inwestycja nie doszła do skutku 
z uwagi na to, że Gmina nie prze-
znaczyła w tym roku żadnych 
pieniędzy na drogi. Dotyczy to 
wszystkich sołectw, nie tylko na-
szego. 

Zatem na co zostaną wydane 
środki, które miały być na drogę?

– Też na drogę (uśmiech). Postano-
wiliśmy kupić kostkę brukową na 
tę ulicę. Jest to zakup rzędu ponad 
43 000 zł. Przyszłoroczny budżet 
również planujemy przeznaczyć 
na ul. Bursztynową. Łącznie na 
inwestycję będziemy mieli po-
nad 70 000 zł i mamy cichą na-
dzieję, że wreszcie nam się uda ją 
dokończyć. Ponadto w przyszłym 
roku planujemy jeszcze doświetlić 
ul. Rubinową. Powstaną trzy nowe 
lampy.

A co będzie następne?

 – Na ten moment ustali-
liśmy, że fundusz sołecki 
będziemy przeznaczać na 
drogi. Marzeniem moim 
i mieszkańców jest zro-
bienie ul. Szmaragdowej, 
następnie Turkusowej, Ru-
binowej i oczywiście tych 
po drugiej stronie Kolejo-
wej. Jednakże ze wszyst-
kich dróg, jakie mamy, to 
Szmaragdowa jest najgor-
sza, a trzeba wspomnieć, 
że jest bardzo uczęszcza-
na. Tu nie da się już nawet 
slalomem jeździć, bo nie 
ma jak tych dziur omijać.

Skoro jest w tak opłaka-
nym stanie, to czemu od 
niej nie zaczęliście?

 – Z tą ulicą jest pewien 
problem. Po pierwsze nie 
ma tam planów. Po drugie 
nie jest w całości odwod-
niona. Odwodnienie jest 
tylko od ulicy Diamento-
wej do Platynowej. Musi-
my się jeszcze zastanowić, jak ten 
temat „ugryźć”. Możliwe, że bę-
dziemy starali się ją zrobić etapami. 
A może z asfaltu, a nie z kostki. Pla-
nuję też poszukać jakichś form do-
finansowania, zatem może coś się 

jeszcze wydarzy w międzyczasie. 
Zobaczymy. Jestem dobrej myśli.

I z tą dobrą myślą pozostańmy. 
Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

Marta Czarniecka

Można powiedzieć, że na sta-
nowisku sołtysa zastąpiła Pani 
rezygnującego Pana Marka Ja-
roszewskiego, który był bardzo 
dobrze postrzegany przez miesz-
kańców. Proszę powiedzieć, jakie 
były początki? 

 – Powiem szczerze, że moje zwy-
cięstwo w wyborach sołeckich 
było dla mnie wielkim zaskocze-
niem. Idąc na zebranie, nie pla-
nowałam kandydować. To los za 
mnie zdecydował albo raczej mój 
syn (śmieje się), który mnie zgłosił. 
Razem ze mną startowały jeszcze 
trzy Panie. Miałyśmy bardzo wy-
równane szanse, dosłownie kilka 
głosów zadecydowało o mojej 
wygranej.

Czyli syn miał rację, zgłaszając Pa-
nią. Wiedział, kogo trzeba miesz-
kańcom.

 – Można tak powiedzieć. Jestem 
osobą znaną w naszej wiosce. 
Przez 25 lat prowadziłam działal-
ność gospodarczą – kwiaciarnię. 
Dzięki temu mieszkańcy dobrze 
mnie znają, a ja znam ich. Myślę, 
że mamy bardzo dobry kontakt. 
A wracając do Pani pytania o Pana 
Marka Jaroszewskiego, to muszę 
powiedzieć, że nasze stosunki są 
pozytywne. Mogę liczyć na jego 
wsparcie. Tak, jak i na wsparcie in-
nych. 

Innych czyli kogo? 

 – Na przykład członków Rady So-
łeckiej. Dużym wsparciem jest dla 
mnie Pani Teresa Lewandowska. 
Często korzystałam i nadal korzy-
stam z jej pomocy i wsparcia za-
równo fizycznego, gdy trzeba coś 
zrobić, gdzieś jechać, jak i psy-
chicznego. Pani Teresa była w Ra-
dzie Sołeckiej jeszcze za czasów 
Pana Marka, więc poniekąd wpro-
wadziła mnie w to całe „sołtysowa-
nie”. Pomocą służy mi także nasz 
radny Pan Marcin Szarszewski. Jak 
chcemy zrobić jakieś inwestycje, to 
zawsze zwracam się do niego. On 
jest „techniczny”. Z łatwością robi 
wyliczenia, pomiary, wspiera wie-
dzą. Ja kompletnie się w tym nie 
odnajduję. Na szczęście jeszcze 
nigdy nie odmówił pomocy.  

Powiedziała Pani magiczne słowo... 
inwestycje. Proszę powiedzieć, co 
przez te trzy lata udało się zrobić?

– Jedną z ważniejszych inwesty-
cji jest dobudowa chodnika na 
ul. Diamentowej. Jest to kontynu-
acja inwestycji, którą rozpoczął 
Pan Marek Jaroszewski. Mieliśmy 
na nią przeznaczone ponad 20 
000 zł. Dzięki staraniom pracow-
ników Urzędu Miejskiego, a głów-
nie Wydziału Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Programów Struktu-
ralnych otrzymaliśmy dodatkowe 

Z BIBLIOTEKI

Nowe regały  
w Wypożyczalni  
dla Dorosłych
W naszej b ibl iote-
ce zaszł y kolejne, 
widoczne zmiany. 
Wypożyczalnia dla 
D o r o s ł yc h ,  c z y l i 
pomieszczenie z li-
teraturą popularno-
-naukową zosta ło 
wyposażone w nowe 
regały biblioteczne. 
Nawiązują one sty-
lem oraz skalą do 
XIX-wiecznych re-
gałów książkowych, 
a jednocześnie ko-
respondują z archi-
tekturą zabytkowego 
budynku biblioteki 
wybudowanego w 
stylu historyzująco-
-secesyjnym.

Nowe regał y dają 
większe możliwości 
eksponowania księ-
gozbioru, ponieważ 
są znacznie wyższe, 
sięgają do samego 
sufitu i mają większą liczbę półek, co pozwala na umieszczenie na nich 
o wiele większej liczby książek, niż było to możliwe dotychczas. 

Zapraszamy serdecznie do biblioteki!
(b)
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UROCZYSTOŚCI

Tak różni,  
a tak podobni  
- włącz się...

NARODOWE CZYTANIE 

Ballady i romanse  
Adama Mickiewicza

W środę, 21 września br., już po raz pią-
ty w Zagrodzie Edukacyjnej u państwa 
Hanny i Krzysztofa Kowalskich w Win-
nikach odbył się piknik integracyjny 
organizowany przez Warsztaty Tera-
pii Zajęciowej ze Świeszewa. Spotka-
nie, które odbywało się pod hasłem: 
„Tak różni, a tak podobni - włącz się...” 
zgromadziło wiele osób związanych 
z tą placówką, w tym uczestników 
WTZ, ich rodziny, członków Stowa-
rzyszenia prowadzącego warszta-
ty, seniorów z Klubu „Senior+” ze 
Świercz, wolontariuszy z nasielskich 
szkół współpracujących z warsz-
tatami, okolicznych mieszkańców. 

Wśród gości znaleźli się m.in: Artur 
Świercz, pełnomocnik zarządu wo-
jewództwa mazowieckiego ds. osób 
niepełnosprawnych, Magdalena Bier-
nacka zastępca dyrektora Departa-
mentu Kultury, Promocji i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego, przedsta-
wiciele władz samorządowych, za-
równo powiatowych: Paweł Calak 
wicestarosta nowodworski, Monika 
Nojbert dyrektor nasielskiego MOPS, 
członek zarządu powiatu nowodwor-
skiego, Tadeusz Nalewajk Przewodni-
czący Rady Powiatu Pułtuskiego, jak 

i gminnych: Bogdan Ruszkowski bur-
mistrz Nasielska, Adam Misiewicz wójt 
Świercz. Radni różnych szczebli ad-
ministracji samorządowej. Byli obecni 
także dyrektorzy placówek pomocy 
społecznej, szkół i organizacji współ-
pracujących z warsztatami oraz przed-
stawiciele Stowarzyszenia Polski Klub 
Rolnik Farmer Roku. 

Gości przywitali wspólnie: Bogumi-
ła Szlaska kierownik WTZ, a jedno-
cześnie prezes Stowarzyszenia oraz 
Krzysztof Kowalski właściciel go-
spodarstwa, na terenie którego od-
bywało się spotkanie. Pani kierownik 
przypomniała, że warsztaty od 4 
lat mają swoją siedzibę w Świesze-
wie. A funkcjonująca na styku trzech 
powiatów placówka gromadzi 50 
uczestników z różnych gmin, choć 
w większości są oni mieszkańcami 

gminy Nasielsk. Wspominała także 
o tym, że WTZ zostały tegorocznym 
laureatem Mazowieckiej Marki Eko-
nomii Społecznej w kategorii „Od-
powiedzialność”. Natomiast Artur 
Świercz mówił o trudnościach, na 
jakie napotykają osoby z niepełno-
sprawnościami w codziennym życiu. 
Odczytał również zgromadzonym 
list od Adama Struzika marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
program artystyczny, w przygotowa-
niu którego wzięli udział uczestnicy 
warsztatów, dzieci ze szkolnego wo-
lontariatu i seniorzy z nimi współpra-

cujący. Przedstawili oni wspólnie pełną 
humoru i piosenek historię, nawiązu-
jącą do bajki o Czerwonym Kaptur-
ku, w której główną rolę odgrywała 
pełna energii babcia. Spektakl bardzo 
spodobał się publiczności. 

Następnie na terenie Zagrody Eduka-
cyjnej rozpoczęły się tańce, do któ-
rych skoczne melodie wygrywała 
„Kapela Pana Jacka” z Sierpca, a tak-
że konkursy i zabawy zręcznościo-
we. Chętni mogli też zasiąść za kołem 
garncarskim i pod okiem pana Grze-

gorza Dybowskiego samodzielnie 
wykonać gliniany garnek. Na wszyst-
kich czekały też ciepły posiłek, w tym 
m.in. zupa dyniowa, bigos, grillowana 
kiełbasa czy kaszanka oraz słodkie 
wypieki. 

Spotkanie integracyjne zgromadziło 
wiele osób pracujących społecznie 
bądź zawodowo na rzecz osób z nie-
pełnosprawnościami i wspierających 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świe-
szewie.  

Smaczne dania przygotowane zostały 
dzięki darczyńcom m.in.: panu Toma-
szowi Pawłowskiemu, panu Albertowi 
Jaworskiemu i panu Jackowi Krawcza-
kowi, którym organizatorzy pikniku 
składają serdeczne podziękowania. 

(i.)

W piątek, 23 września br., Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku, wspólnie ze Szkołą 
Podstawową im. Marii Konopnic-
kiej w Popowie Borowym włączy-
ła się do szczytnej, ogólnopolskiej, 
jedenastej już odsłony akcji Naro-
dowe Czytanie pod honorowym 
patronatem Pary Prezydenckiej 
z elementami profilaktyki.

Akcja Narodowe Czytanie to pol-
ska inicjatywa społeczna pro-
pagująca znajomość l iteratury 
narodowej, podczas której ob-
szerne fragmenty utworów od-
czytywane są publicznie, również 
w środkach masowego przekazu. 
Zapoczątkowana została w 2012 
roku przez Prezydenta Polski Bro-
nisława Komorowskiego z okazji 
200-lecia Drugiej Wojny Polskiej 
i najazdu Napoleona na Rosję, 
podczas którego miał miejsce 
opisany w Panu Tadeuszu Adama 
Mickiewicza Ostatni Zajazd na Li-
twie. Publiczne czytanie Pana Ta-
deusza odbyło się 8 września 2012 
roku. W 2013 roku w całej Polsce 
czytaliśmy dzieła Aleksandra Fre-
dry, a podczas następnych edy-
cji przeczytano kolejno: Trylogię 
Henryka Sienkiewicza oraz Lal-
kę Bolesława Prusa. W 2016 roku 
Para Prezydencka rozpoczęła Na-
rodowe Czytanie Quo vadis Hen-
ryka Sienkiewicza w warszawskim 
Ogrodzie Saskim. W 2017 roku 
lekturą Narodowego Czytania było 
Wesele Stanisława Wyspiańskiego. 
Akcja Narodowe Czytanie w 2018 
roku miała wyjątkowy charak-
ter – w związku z jubileuszem 
100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Wówczas Para 
Prezydencka zaprosiła do czytania 
Przedwiośnia Stefana Żeromskie-
go. W 2019 roku lekturą ósme-
go Narodowego Czytania było 
osiem nowel polskich. Balladyna 
Juliusza Słowackiego była lekturą 
dziewiątej odsłony Narodowego 
Czytania w 2020 roku. Natomiast 
Moralność Pani Dulskiej Gabrie-
li Zapolskiej czytaliśmy podczas 
10. jubileuszowej odsłony w 2021 
roku.

Lekturą tegorocznej edycji są Bal-
lady i romanse Adama Mickiewi-

cza, które zostały opublikowane 
w czerwcu 1822 roku w Wilnie, 
jako główna część pierwszego 
tomu Poezyj. Napisany w latach 
1819-1821 cykl wierszy wyzna-
czył początek dziejów poezji ro-
mantycznej w Polsce, stając się 
dla nowej epoki jednym z najważ-
niejszych punktów odniesienia. To 
zbiór nowatorski i oryginalny, a jed-
nocześnie ujmujący naturalnością 
stylu i prostotą języka. Wiersze 
ukazują szerokie możliwości pisar-
skie wybitnego autora, który na tle 
nastrojowej przyrody wykreował 
fascynujący i wyjątkowy świat pe-
łen uczuciowości, fantazji i ludowej 
moralności. Zbiór mickiewiczow-
skich poezji rychło stał się literac-
kim wydarzeniem, wzbudzając 
wielki entuzjazm wśród miłośników 
literatury narodowej. Do dziś wier-
sze tego cyklu są niezwykle popu-
larne, a ich współczesne znaczenie 
dla polskiej kultury potwierdza Rok 
Romantyzmu Polskiego, ogłoszo-
ny w 2022 roku z okazji dwóchset-
lecia wydania zbioru. 

Na wstępie uroczystości, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Popowie Boro-
wym - Jadwiga Szymańska i dy-
rektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nasielsku - Jolanta 
Budziszewska-Rogalska serdecz-
nie powitały zaproszonych gości, 
rodziców i uczniów. Następnie dy-
rektor biblioteki przybliżyła zebra-
nym informacje o akcji Narodowe 
Czytanie, a dyrektor szkoły wpro-
wadziła w nastrój epoki romanty-
zmu, omawiając jej główne cechy. 
Potem głos należał do uczniów, 
którzy w iście teatralny sposób za-
prezentowali balladę Świtezianka.

Wśród wyjątkowych gości , którzy 
uświetnili uroczystość czytaniem 
i zaszczycili nas swoją obecno-
ścią, znaleźli się: Andrzej Waldemar 
Kordulewski – Zastępca Burmistrza 
Nasielska, Marek Maluchnik – Se-
kretarz Nasielska, Dariusz Kordow-
ski – Zastępca Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nasielsku, Han-
na Pietrzak – Dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych w Nasielsku, 
Monika Nojbert – Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Nasielsku, Ewa Strzelczak 
– Dyrektor Szkoł y Podstawo-
wej w Budach Siennickich, Iwona 
Łyczkowska – Wicedyrektor Szko-
ły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku, 
Bogusława Słoma – Kierownik Filii 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Nasielsku, Teresa Skrzy-
necka – Prezes Fundacji „Bądźmy 
Razem” i założycielka Nasielskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz Hanna Wróblewska – Zastępca 
prezesa Fundacji „Bądźmy Razem”. 

Na zakończenie naszego wspól-
nego Narodowego Czytania głos 
zabrał Andrzej Waldemar Kor-
dulewski, Zastępca Burmistrza 
Nasielska, który pogratulował 
organizatorom tego wydarze-
nia oraz podziękował za możli-
wość udziału w tej wyjątkowej, 
szczytnej akcji. Odniósł się także 
do historii nauczania w Popowie 
Borowym, której początki według 
zachowanych dokumentów dato-
wane są na połowę XVIII wieku. 
Uznał również, że wybór tej szko-
ły na czytanie Ballad i romansów 
nie był przypadkowy ze względu 
na wyjątkowy klimat w niej panu-
jący.

Każdy z uczestników „Narodo-
wego Czytania” otrzymał pamiąt-
kowy egzemplarz książki będącej 
lekturą tegorocznej odsłony za-
opatrzony w okazjonalną pieczęć 
przekazaną bibliotece przez Parę 
Prezydencką. Natomiast ucznio-
wie dodatkowo otrzymali ulotki 
profilaktyczne.

Zapraszamy do biblioteki wszyst-
k ie chętne osoby z własnymi 
egzemplarzami Ballad i roman-
sów Adama Mickiewicza w celu 
zaopatrzenia ich w okazjonalną 
pieczęć z tegorocznej odsłony 
Narodowego Czytania. Już dzisiaj 
pragniemy poinformować Pań-
stwa, iż na lekturę kolejnej edy-
cji wybrano Nad Niemnem Elizy 
Orzeszkowej.

Zadanie to dofinansowane zosta-
ło w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałaniu Narkomanii.

(b)
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OGRODNICZE ABC

Jesienne owoce z dziko 
rosnących krzewów
Jesienią większość roślin kończy okres kwitnienia, ale wiele z nich po-
siada atrakcyjnie owocujące pędy. Niektóre dziko rosnące krzewy mają 
wartościowe owoce, które po przemrożeniu tracą cierpki smak, a po 
obróbce termicznej nadają się do spożycia. 

Należy do nich np. tarnina, której owoce nadają się do spożycia wyłącz-
nie po przemrożeniu, wtedy też dobrze oddzielają się pestki od miąższu. 

Owoce jarzębiny spo-
żywane na surowo są 
szkodliwe, po ugoto-
waniu jednak można 
wytwarzać z nich róż-
ne smaczne przetwory. 
Owoce powinny być 
przemrożone przez 
kilka dni w lodówce, 
a potem dopiero przetworzone. 

Cierpkie owoce aronii przed przetworzeniem też powinny być przemro-
żone w lodówce lub zebrane po wystąpieniu pierwszych przymrozków. 
Aronia wykorzystywana jest na przetwory, nalewki, soki, a także na susz 
do parzenia herbatek.

Dereń właściwy, którego owoce po przemrożeniu można spożywać na 
surowo czy też rokitnik, którego owoce mają cierpki smak, wykorzysty-
wane są na przetwory, nalewki, dżemy, nalewki wina, konfitury i galaretki. 

Rokitnik jest jadalny od nasion po korzenie. Rośliny te mają owoce lu-
biane i często zjadane też przez ptaki. Czasami wykonuje się z nich de-
koracje.

Warto więc jest wybrać się na poszukiwanie darów  natury. Do roślin 
o atrakcyjnych owocach zaliczają się: róża pomarszczona z owocami 
koloru czerwonego, dziurawiec o czerwono brązowych, zielonych, 
czerwonych, czy jaśniejszych w zależności od odmiany owocach, jarzę-
bina z czerwonymi lub pomarańczowymi owocami, miechunka z czer-
wonopomarańczowymi, głóg z czerwonymi owocami, ognik szkarłatny 
o owocach koloru żółtego, pomarańczowego, czy czerwonego.

Ptaki cieszą się też pięknotką z fioletowymi kulkami, ligustrem pospoli-
tym zachwycającym jesienią czarnymi owocami, czy irgą z czerwonymi 
owocami. Krzewy z jesiennymi owocami to istny raj dla ptaków.

Jesienią zbieramy też owocostany czarnuszki, miesięcznicy ze srebrzy-
stobiałymi talarkami (brązowiejącymi pod wpływem deszczu) czy też 
łodygi języczki pomarańczowej z puchatymi główkami.

Nasze ogrody w październiku wypełniają się różnymi barwami jesieni. 
Liście wielu roślin przebarwiają się na różne odcienie kolorów: żółtych, 
pomarańczowych, czerwonych i brązowych. Kolorowe liście zasychają 
i opadają. Z liści tych można robić, np. róże, które też można wykorzy-
stać do różnych dekoracji.

Warto więc wybrać się na spacer, aby poszukiwać i pozyskiwać ciekawe 
wielobarwne liście, pędy i owoce, które można wykorzystać do dekora-
cji, a owoce tych dziko rosnących roślin na nalewki, wina, syropy.

Elżbieta K.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

DZIAŁKI LETNISKOWE
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „osiemnastego”, 16.09.2022 r.:
1.  Janusz Muzal – Janusz Wydra 240 pkt (60,00%)
2. Mariusz Figurski – Marek Olbryś 217 pkt (54,25%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 207 pkt (51,75%)
4. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki 192 pkt (48,00%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  181 pkt (45,25%)
6. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak 163 pkt (40,75%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski 87 pkt
2. Waldemar Gnatkowski 85 pkt
3. Piotr Kowalski 69 pkt
4. Grzegorz Nowiński  68 pkt
5. Alicja Bartosik 61 pkt
6. Krzysztof Morawiecki 55 pkt
7. Janusz Wydra 53 pkt
8. Paweł Wróblewski 47 pkt
9. Zbigniew Michalski 46 pkt
10. Mariusz Figurski 43 pkt

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
PK

Z UM

Nasielskie mamy 
zaczęły szkolenia
20 nasielskich mam rozpoczęło szkolenia w ramach projektu „wspieraMY 
NASIELSKIE MAMY”, które odbywają się w Samorządowym Przedszkolu 
im. J. Tuwima w Nasielsku. Za nimi już dwa spotkania.

Pierwszy warsztat 
pt. „Piękna mama” 
odbył się 24 wrze-
śnia i  w c a łośc i 
został poświęco-
ny zagadnien iu 
bliskiemu kobie-
tom – pielęgna-
cji skóry, trendom 
w makijażu, do-
borze odpowied-
nich kosmetyków. 
Ciekawym elementem spotkania było wykonanie makijażu na chętnej 
uczestniczce. Prowadząca pani Aleksandra Ziółek wprowadziła panie 
w tajniki profesjonalnego makijażu, zaprezentowała analizę kolorystycz-
ną oraz scharakteryzowała podstawowe typy urody. 

– Jestem bardzo zadowolona, że zapisałam się na warsztaty. Nie dość, 
że poznałam mnóstwo tajników związanych z makijażem, to poznałam 
wiele wartościowych kobiet, które tak jak i ja, głównie poświęciły się dzie-
ciom. Myślę, że takie warsztaty mocno nas, mamy, pobu-
dzają, a to z kolei daje nam siłę i motywację do działania, 
do rozwijania swoich pasji czy zainteresowań. Na szkole-
nie „Piękna mama” zgłosiłam się jako modelka. Nie ukry-
wam, że temat kosmetyki, makijażu bardzo mnie interesuje. 
Chciałam wyjść ze szkolenia nie tylko z głową pełną infor-
macji, ale i skoro była taka możliwość, pięknym makijażem. 
Byłam zachwycona efektem końcowym. Ola to profesjo-
nalistka. Bardzo ciepła i cierpliwa , odpowiadała na wszyst-
kie nasze pytania i chętnie doradzała – mówi Katarzyna 
Lewandowska.

1 października odbyła się prelekcja wraz z panelem dysku-
syjnym pt. „Biznes w social mediach”. Specjalnie na tę oka-
zję przyjechał do Nasielska pan Kamil Mirowski, który od 
lat związany jest z marketingiem internetowym i współpra-
cował z takimi markami jak: InPost, Onet, Jutrzenka (Colian) 
czy Lyreco. Podczas spotkania omówił skuteczne sposoby 
prowadzenia działań w social mediach, przedstawił różnice 
między poszczególnymi kanałami – FB, Instagram, Tik-Tok 
oraz wskazał, od czego należy rozpocząć promocję w in-
ternecie.

 – Jesteśmy już po dwóch spotkaniach. Panie bardzo aktyw-
nie brały w nich udział. Widać duże zainteresowanie oma-
wianymi zagadnieniami. Cieszy mnie fakt, że jest mnóstwo 
pytań do prowadzących, bo to oznacza, że uczestniczki 
otrzymają odpowiedzi na pytania, które może od dawna 
chciały zadać, ale nie miały komu. To z kolei oznacza, że 
spotkania są dla nich wartościowe – informuje Marta Czar-
niecka, koordynator projektu.

MCz

NA SPORTOWO

Nasielski Bieg Terenowy IV
Nasielski Bieg Terenowy odbędzie się już niebawem. Rezerwujcie już teraz termin na 23 października 2022 r. 
W tej edycji czeka na Was nowe miejsce startu i naszego rodzinnego pikniku, oczywiście oznacza to również 
nową ok. 5 km trasę pradoliną Wkry. Generalnie będzie inaczej niż w poprzednich 3 biegach. Elementem towa-
rzyszącym będzie symboliczne otwarcie zielonego szlaku ,,Szlak Leśno Morenowy Ziemi Nasielskiej”’, który 
powstał w okresie lato-zima 2021 r. Biegnąc, odkryjecie właśnie fragment jego trasy. 

Na dzieci czekać będą mini zawody na plaży i na polanie rekreacyjnej. Nie zabraknie oczywiście biegu 200 m 
dla naszych pociech. 

Już dziś serdecznie zapraszamy na wyjątkową edycje do Wiosełko - ośrodek wypoczynkowy w pięknych nad-
wkrzańskich terenach Cieksyna. Ponadto czeka Nas dobre jedzenie, urokliwy klimat Doliny Wkry, tamtejsze 
bardzo czyste powietrze i wspaniałe towarzystwo. 

Niech to będzie niezwykły, aktywny i rodzinny czas! Nie może Was zabraknąć!

Zgłoszenia mailowe prosimy przesyłać na nasielskbasztateam@gmail.com

W treści maila prosimy podać oprócz potwierdzenia wpłaty na konto swoje imię i nazwisko zgłaszającego się 
zawodnika. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, medal pamiątkowy, posiłek regeneracyjny i zadowolenia 
z ukończenia nowej, ciekawej trasy.

Wpisowe wynosi 40 zł, które należy przelać na konto stowarzyszenia:

12 1750 0012 0000 0000 3863 3047

Więcej szczegółów o evencie i atrakcjach na stronie FB.

Zadanie publiczne realizowane ze środków Gminy Nasielsk.

Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team
Ł.M.
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Baran 21.03-20.04
Nie pozwól, aby inni decydowali o Two-
ich sprawach. Dzięki umiejętności pracy 
pod presją uda Ci się wyjść zwycięsko 
z sytuacji kryzysowych. Nie mieszaj się 
w żadne intrygi.

Byk 21.04-20.05
Unikaj dyskusji związanych z pieniędzmi. 
Łatwo będzie Ci teraz zdobyć uznanie 
i zyskać nowych przyjaciół. Ale bardzo 
dokładnie czytaj umowy, które podpi-
sujesz. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Popatrz na zawodowe sprawy z dystansu, 
wtedy przestaniesz się denerwować na lu-
dzi, którzy nie zasługują na Twoją uwagę. 
Pochłoną Cię nowe zainteresowania i pa-
sje. Zażywaj magnez.

Rak 22.06-22.07
Naucz się odróżniać rzeczy naprawdę 
ważne od drobiazgów i spokojnie roz-
mawiać z innymi. Niestety, nie będziesz 
teraz wzorem cierpliwości i wyrozumia-
łości. Unikaj fast foodów. 

Lew 23.07-23.08
Nie przegap swojej szansy i bądź odważny, 
a następne miesiące przynosić będą zyski. 
Uwierz w siebie, a zobaczysz, że sprawy 
zmierzają w dobrym kierunku. Kontroluj 
ciśnienie i dietę.

Panna 24.08-22.09
Nie odrzucaj propozycji szkoleń, bo nie 
tylko czegoś się nauczysz, ale i poznasz 
ciekawych ludzi. Będziesz teraz bardzo 
skoncentrowany na swojej pracy. Zrezy-
gnuj z kawy i cukru.

Waga 23.09-23.10
Bądź czujny i przewidujący, ale nie wyol-
brzymiaj swoich problemów. Nie baga-
telizuj tego, co Ci dolega lub co Cię boli. 
Nieregularny tryb życia może odbić się na 
Twojej kondycji.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz w doskonałej formie intelektual-
nej. Zadania czy zlecenia, jakie otrzymasz, 
będą inspirujące do działania. Uporządkuj 
wreszcie mieszkanie i wyrzuć niepotrzeb-
ne rzeczy. 

Strzelec 23.11-21.12
Musisz podjąć ważne decyzje i zaplano-
wać swoją karierę. Nie narzekaj i nie skarż 
się na swój los, tylko zrób to, co trzeba 
zrobić. Najpierw zapłać rachunki, a potem 
planuj wydatki.

Koziorożec 22.12-20.01
Będziesz ufać ludziom i bardziej pomagać 
tym, którzy potrzebują wsparcia. Uważaj 
jednak, bo nie każdy będzie miał tak czy-
ste intencje, jak Ty. Przejrzyj zaległe ra-
chunki. Wysypiaj się.

Wodnik 21.01-19.02
Pilnuj swoich pieniędzy, bo w Twoim 
otoczeniu są ludzie, którzy mają pomy-
sły, jak naciągnąć Cię na spore wydatki. 
Uwierz w siebie i śmiało realizuj swoje 
plany.

Ryby 20.02-20.03
W pracy ktoś może wykorzystać Twoje do-
bre serce, a nawet podebrać Ci kilka wy-
jątkowych pomysłów czy przypisać sobie 
Twoje osiągnięcia. Wolny czas spędzaj ak-
tywnie. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
30 września-2 października  

godz. 15:00 2D dubb.

5-6 października godz. 15:00 2D dubb.

MAMA MU WRACA DO DOMU

Animacja; Szwecja; Czas trwania 1 godz.3 min.

Mama Mu to krowa nietypowa! Ciekawska, 
zabawna i zawsze wyluzowana. Jednak wi-
zyta światowego bociana zmusi ją do od-
powiedzi na ważne pytanie: Czy mała 
farma jest w stanie pomieścić wszystkie jej 
przygody?

30 września-2 października  

godz. 17:00 2D PL

5-6 października godz. 17:00 2D PL

ANIA

Dokumentalny; Polska; Czas trwania 1 godz. 33 min.

Wzruszająca opowieść o popularnej aktor-
ce Annie Przybylskiej. 

30 września-2 października  

godz. 19:00 2D PL

5-6 października godz. 19:00 2D PL

ORLĘTA. GRODNO ‘39

Wojenny; Polska; Czas trwania 1 godz. 44 min.

17 września 1939 roku, na mocy poro-
zumień sowiecko-niemieckich, Armia 
Czerwona wkracza do Polski. 20 wrze-
śnia planuje zająć Grodno. Obrońcy mia-
sta rozpoczynają beznadziejną, heroiczną 
walkę. Nieliczne oddziały wojskowe są 
wspomagane przez ludność cywilną, 
przede wszystkim młodzież szkolną. To 
właśnie dzieci i młodzież bohatersko bro-
nią miasta, stając się ofiarami niezwykłego 
okrucieństwa okupantów.

7-9 października godz. 15:00 2D dubb.

12-13 października godz. 15:00 2D dubb.

MIA I JA. FILM

Animacja, Familijny, Przygodowy; Niemcy, Australia, 

Belgia, Indie; Czas trwania 1 godz.22 min.

Wewnątrz magicznej księgi kryje się przej-
ście do innego świata, w którym zwykła 
dziewczynka może stać się wielką bohater-
ką.

7-9 października godz. 17:00 2D PL

12-13 października godz. 17:00 2D PL

GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE,  

TAM BABY POŚLE – TAJEMNICE 

POLSKICH FORTUN. CZĘŚĆ 1

Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 50 min.

W czasach, gdy w Polsce półki sklepowe 
świecą pustkami, kilka przebojowych osób 
z głową do interesów, znajduje sposób na 
zarabianie ogromnych pieniędzy.

7-9 października godz. 19:00 2D PL

12-13 października godz. 19:00 2D PL

JOHNNY

Biograficzny; Polska; Czas trwania 1 godz. 59 min.

Oparta na prawdziwej historii opowieść 
o miłości do świata i drugiego człowieka 
oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą 
szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana 
Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak 
odmieni to jego życie.
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Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 

556 774.

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.

Wycinka drzew, wynajem podnośnika 

koszowego i usługi rębakiem. Tel. 507 

567 910.

Wynajmę ziemię pod fotowoltaikę klasa 

ziemi IV, V, VI. Tel. 537 411 996.

Kupię halę, wiatę lub inny rodzaj za-

daszenia do 300m2. Tel. 608 151 845.

Sprzedam deski nieużywane około  

2 m3. Tel. 505 783 819.

Oferuję koszenie kukurydzy na ziarno 

kombajnem 2019 r., przystawka 6-rzę-

dowa 2022 r. gmina Nasielsk i okolice. 

Tel. 504 263 471.

Sprzedam mieszkanie w Legionowie 

na osiedlu Batorego 3 pok. 50m2.  

Tel. 605 848 878.

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

26.09.–2.10.2022 r. Apteka
ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

3.10.–16.10.2022 r. Apteka Alma
ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

17.10.–23.10.2022 r. Apteka z Uśmiechem
ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.

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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Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 

położonego w mieście Nasielsku przy ul. Warszawskiej 10 stanowiącego własność Gminy Nasielsk
Podstawa prawna
Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), Uchwała Nr XL/379/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 
kwietnia 2022  r. w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)  
Przedmiot sprzedaży
W granicach działki nr 1138 o pow. 536 m2, objętej księgą wieczystą KW Nr OS1U/00018656/8 zlokalizowany 
jest budynek mieszkalno- usługowy przy ul. Warszawskiej 10 w Nasielsku. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny nr 1 położony w w/w budynku o powierzchni 10,70 m2 wraz 
z udziałem wynoszącym 1459/30769 części w nieruchomości wspólnej. 
Przedmiotowy lokal niemieszkalny znajduje się na I piętrze wyżej opisanego budynku. Lokal składa się z jednego 
pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych, wodociągową 
(zimna woda), kanalizacji sanitarnej (z odpływem do miejskiej sieci kanalizacyjnej), ogrzewanie indywidualne 
(piec na paliwo stałe i grzejniki elektryczne). W lokalu znajduje się zlew z kranem do poboru zimnej wody i sedes. 
Jest to lokal o nieokreślonej funkcji, co znacząco ogranicza jego funkcjonalność.
Do lokalu przynależy pomieszczenie pomocnicze w piwnicy o pow. 3,89 m2 .
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone 
uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010 r. lokalizuje nieruchomość  w strefie miejskiej- 
oznaczonej symbolem „A” na terenie  skupisk istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienia, 
modernizacja oraz przekształcanie- w kompleksie oznaczonym symbolem MU.
Nieruchomość znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Nasielska, włączonym do Wojewódzkiej  Ewidencji 
Zabytków Nieruchomych oraz przyjętym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nasielsk
Obciążenia i zobowiązania
Nieruchomość nie jest obciążona.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa. Nabywca jako właściciel lokalu będzie podmiotem 
praw i obowiązków wynikających z ustawy o własności lokali.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza wynosi: 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od 
ceny wywoławczej.
Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego terminu 
sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. 
Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc 
pięćset złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające oso-
bowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 19 października 2022 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 
1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 19 października 2022 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni  
od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestni-
kom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości 
uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• okazania dowodu wniesienia wadium,
• podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL(w przypadku osoby nieposiadającej 

obywatelstwa polskiego zamiast nr PESEL należy przedłożyć nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości), 
adresu zamieszkania oraz adresu do doręczeń, w tym adres elektroniczny,

• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, 
warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom  
do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby 
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie),

• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, 
aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej ze-
zwalającej na nabycie nieruchomości,

• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,

• jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu 
notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,

• w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, 
który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie),

• jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego 
winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,

• koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku pokój nr 210, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy 
pokoju 214), na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: 
http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie Nasielska. 
       BURMISTRZ
       mgr Bogdan Ruszkowski

ZPN.7125.2.2022.2.AS
Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 
położonego w mieście Nasielsku przy ul. Warszawskiej 20 stanowiącego własność Gminy Nasielsk
Podstawa prawna
Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), Uchwała Nr XXXIX/369/22 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)  
Przedmiot sprzedaży
W granicach działek nr 1142/5 i 1143/5 o łącznej pow. 510 m2, objętej księgą wieczystą KW Nr OS1U/00020042/8 
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 20 w Nasielsku. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 położony w w/w budynku o powierzchni 39,90 m2 wraz 
z udziałem wynoszącym 445/1860 części w nieruchomości wspólnej. 
Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na parterze wyżej opisanego budynku. Lokal składa się z: pokoju, 
kuchni, łazienki i sieni. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną (armatura w znacznej części uszko-
dzona, licznik prądu- zdemontowany), wodociągową (zimna woda), kanalizacji sanitarnej (z odpływem do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej), ogrzewanie (w pomieszczeniu kuchennym trzon kuchenny ceglany z wężownicą 
zasilającą grzejniki wodne znajdujące się w pokoju, łazienka i sień- brak ogrzewania). Układ pomieszczeń 
niefunkcjonalny. Lokal wymaga generalnego remontu. Do lokalu przynależy pomieszczenie pomocnicze 
(komórka gospodarcza) w oddzielnym budynku gospodarczym o pow. 4,60 m2 .
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone 
uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010 r. lokalizuje nieruchomość  w strefie 
miejskiej- oznaczonej symbolem „A” na terenie skupisk istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcanie- w kompleksie oznaczonym symbolem MU.
Nieruchomość nie jest objęta rejestrem zabytków ani gminną ewidencją zabytków. Znajduje się w także poza 
układem urbanistycznym miasta Nasielska, włączonym do Wojewódzkiej  Ewidencji Zabytków Nieruchomych 
oraz przyjętym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nasielsk.
Obciążenia i zobowiązania
Nieruchomość nie jest obciążona. W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa. Nabywca jako 
właściciel lokalu będzie podmiotem praw i obowiązków wynikających z ustawy o własności lokali.
Forma przetargu Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza wynosi: 60 600,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych).
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od 
ceny wywoławczej. Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  
wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 
3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 060,00 złotych (słownie: sześć 
tysięcy sześćdziesiąt złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 2 listopada 2022 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 
1746 2000 0034. Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 2 listopada 2022 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od 
zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom 
w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości 
uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• okazania dowodu wniesienia wadium,
• podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL (w przypadku osoby niepo-

siadającej obywatelstwa polskiego zamiast nr PESEL należy przedłożyć nr paszportu lub innego dokumentu 
tożsamości), adresu zamieszkania oraz adresu do doręczeń, w tym adres elektroniczny,

• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, 
warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do 
rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej 
zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie),

• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, 
aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej 
zezwalającej na nabycie nieruchomości,

• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,

• jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu 
notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,

• w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub 
jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony 
notarialnie),

• jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien 
złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,

• koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku pokój nr 210, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy 
pokoju 214), na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: 
http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie Nasielska. Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się 
w gazecie o zasięgu powiatowym. 
      BURMISTRZ
      mgr Bogdan Ruszkowski
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Starcia seniorów  
w Warszawie
Rywalami Żbika Nasielsk w dwóch wrześniowych meczach były warszaw-
skie drużyny. Niestety warszawiacy okazali się na boisku lepsi.

Najpierw 25 września na wyjeździe w ramach 7. kolejki na stadionie przy 
Konwiktorskiej Żbik uległ rezerwom Polonii. Czarne koszule pewnie poko-
nały nasielską drużynę 6:2. Warszawiacy objęli prowadzenie już w 8. mi-
nucie po strzale Igora Wysockiego. Później jednak, w 24. i w 28. minucie 
triumfował Mateusz Bramowicz. Drugi celny strzał padł w rzucie karnym. 
Dobrych nastrojów z prowadzenia nie popsuła nawet żółta kartka dla Ka-
mila Tomaszyńskiego pod koniec pierwszej połowy.

Do zrównania wyniku meczu doszło w 56. minucie w drugiej połowie 
w rzucie karnym. Bramkę zdobył Piotr Śledziewski. Później żółtą kar-
tę otrzymał Wiktor Niewiarowski z Polonii, który wyszedł na boisko na 
początku drugiej połowy.  Decydujące dla wyniku meczu okazały się 
ostatnie 10 minut spotkania. Wtedy to zawodnicy Polonii wykorzystali 
zmęczenie Nasielszczan. Piłkę w bramce umieścili kolejno: Bartosz Kol-
walik (80’), Wiktor Niewiarowski (85’), Piotr Śledziewski (88’) i Bartosz Ko-
walik (89’).

Dobry początek nie był dobrym końcem następnej, 8. kolejki V ligi mazo-
wieckiej. Pierwszy strzał padł już w 9. minucie w wykonaniu Mateusza Bra-
mowicza i tę przewagę Żbikowi udało się utrzymać do 44. minuty, gdy to 
Unia Warszawa wyrównała wynik spotkania. Stało się to tylko na chwilę, gdyż 
tuż przed gwizdkiem sędziego ogłaszającym przerwę, celnie w bramkę trafił 
Marek Osiński. 

Po przerwie gospodarze szybko, bo już w 46. minucie, doprowadzili do remi-
su i ta część spotkania należała już do warszawiaków. Kolejne dwa celne strzały 
„uniaków” w 60. i 63. minutach ukoronowały ich zwycięstwo.

W najbliższym czasie Żbik Nasielsk w V lidze rozegra tylko jedno spotkanie.  
8 października o godz. 13.00 na Stadionie Miejskim w Nasielsku podejmie gości 
z Wkry Żuromin, którzy zajmują obecnie ostatnie 15. miejsce w tabeli ligowej. 

W kolejny weekend, 15-16 października, Żbik Nasielsk będzie miał pauzę. 
Michał B.

Wrzesień to nie tylko miesiąc, 
w którym uczniowie wracają do 
szkół. To także rozpoczęcie roz-
grywek sportowych, które są dłu-
go wyczekiwane przez uczniów, jak 
i nauczycieli wychowania fizyczne-
go nasielskich szkół.

Rywalizacja sportowa jest dosko-
nałą okazją, aby nauczyć się syste-
matyczności, odpowiedzialności, 
dyscypliny oraz działania według 
zasad fair play. I tak właśnie, w du-
chu fair play, rozpoczęliśmy rok 
szkolny 2022/2023 zawodami 
w Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych Szkół Podstawowych 
Gminy Nasielsk, które odbyły się 
w Szkole Podstawowej im. Pierre-
’a de Coubertina w Budach Sien-
nickich 26 września br. 

W zawodach udział wzięli ucznio-
wie wszystkich szkół podstawo-
wych z terenu gminy Nasielsk 
w kategoriach dziewcząt i chłop-
ców z klas V, VI, VII i VIII. Najlepiej 

przygotowani okazali się kolejno 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego w Starych Pieścirogach 
oraz uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku. 

Wyniki poszczególnych kategorii 
przedstawiały się następująco:

Kat. dziewcząt rocznik 2008
1. Maja Grochowska (SP w Budach 
Siennickich), 2. Blanka Dygus (SP Nr 
2 w Nasielsku), 3. Julia Krzyżewska 
(SP w Budach Siennickich)
Kat. chłopców rocznik 2008
1. Marcel Osiński (SP w Budach 
Siennickich), 2. Filip Łyczkowski (SP 
Nr 1 w Nasielsku), 3. Wiktor Gródek 
(SP Nr 2 w Nasielsku)
Kat. dziewcząt rocznik 2009
1. Maja Graczyk (Niepubliczna SP 
im. por. Roberta Petersa i por. Jose-
pha Vigny), 2. Gabriela Pawłowska 

(SP w Budach Siennickich), 
3. Patrycja Wiśniewska (SP 
w Starych Pieścirogach) 
Kat. chłopców rocznik 
2009
1 .  Bar tosz Kordulew-
ski (SP Nr 2 w Nasielsku), 
2 . Patryk Dylewski (SP 
w Budach Siennickich), 
3. Cezary Ostaszewski (SP 
w Starych Pieścirogach) 
Kat. dziewcząt rocznik 
2010
1. Karolina Truchel (SP 
w Starych Pieścirogach) , 
2. Paulina Kozłowska (SP 
Dębinki), 3. Nelly Narow-
ska (SP w Budach Siennic-
kich)

Kat. chłopców rocznik 2010
1 .  P iotr  Sz ymańsk i-Kosiń (SP 
w Starych Pieścirogach) , 2. Da-
mian Łosiewicz (SP w Starych Pie-
ścirogach), 3. Filip Głogowski (SP Nr 
2 w Nasielsku)
Kat. dziewcząt rocznik 2011
1 .  N i na  Wię c ł awska (SP  N r  2 
w Nasielsku), 2. Zuzanna Zagórska 

(Niepubliczna SP im. por. Roberta 
Petersa i por. Josepha Vigny), 3. Pola 
Ziemińska (SP Nr 2 w Nasielsku)
Kat. chłopców rocznik 2011
1. Stanisław Tokarski (SP w Budach 
Siennickich), 2. Jakub Rzepiński 
(SP Dębinki), 3. Maciej Motyka (SP 
w Budach Siennickich)
Zwycięskie trzy pierwsze miejsca 
w każdej z kategorii zostały uho-
norowane pamiątkowymi dyplo-

mami i medalami ufundowanymi 
przez Burmistrza Nasielska - Bog-
dana Ruszkowskiego. Nagrody 
wręczyli uczniom gospodarze wy-
darzenia: dyrektor Ewa Strzelczak 
wraz z nauczycielami wychowania 
fizycznego ze Szkoły Podstawowej 
im. Pierre’a de Coubertina w Bu-
dach Siennickich.

Opiekę medyczną zapewnił Samo-
dzielny Publiczny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Nasielsku.

Celem wydarzenia prócz - rzecz ja-
sna - świetnej zabawy było wyło-
nienie zawodników, którzy wezmą 
udział w zawodach powiatowych 
w Indywidualnych Biegach Przełajo-
wych w Twierdzy Modlin w dniu 28 
września br. oraz w sztafetowych Bie-
gach Przełajowych 30 września br.!

Mamy nadzieję, że każde kolejne 
zawody gminne cieszyć się będą 
dużą frekwencją i oczywiście trzy-
mamy kciuki za naszych reprezen-
tantów na szczeblu powiatowym! 

Juniorzy, trampkarze 
i młodziki
Nie wiodło się w ostatnich dwóch 
kolejkach rocznikowi 2007/08. 
Najpierw 24 września br. juniorzy 
ulegli 4:0 w wyjazdowym meczu 
z MKS-em Ciechanów, a 1 paź-
dziernika przegrali na własnym 
boisku 1:2 z GKS Strzegowo. Zdo-
bywcą bramki dla Żbika był Michał 
Wysocki.

Żadnej bramki nie udało się zdo-
być w dwóch kolejnych roze-
granych spotkaniach rocznikowi 
2009/10.

Trampkarze przegrali najpierw 24 
września 4:0 z Narwią Ostrołęka, 
a tydzień później, 1 października, 
ulegli 0:1 zespołowi Football Dre-
ams Passion Ostrów Maz.

Świętowa ł  natomiast  roc zn ik 
2011/12. 2 października „Młodzi-
ki” pokonali na wyjeździe MKS 
Przasnysz 2:5. Hat-tricka w pierw-
szej połowie meczu zdobył Alan 
Majewski, a dwa pozostałe gole 

w drugiej połowie strzelili Wiktoria 
Olbryś i Ignacy Kosiński.

Kobiety
Intensywne dni ma za sobą żeńska 
drużyna Żbika. Kobiety rozegrały 
trzy spotkania: 25 września z Fuk-
sem Pułtusk, 28 września z Wkrą 
Sochocin na wyjeździe oraz 1 paź-
dziernika z KS Gosiorki Piaseczno 
na własnym boisku.

W meczu z pułtuszczankami nasze 
dziewczyny poniosły porażkę 2:1. 
Środowy mecz w Sochocinie oka-
zał się być szczęśliwy dla dziew-
czyn, które pokonały tamtejszą 
drużynę Wkry 0:4.

Remisem 3:3 natomiast zakończyło 
się spotkanie na nasielskim boisku, 
na którym nasielszczanki podjęły 
zawodniczki z Piaseczna.

B-klasa
Na razie bez zwycięstw od po-

czątku sezonu gra Wkra Cieksyn. 
Zespół Wkry uległ 24 września 
Mławiance II Mława 0:5. Natomiast 
w wyjazdowym meczu do Uniec-
ka zespół zremisował 1:1 z tamtejszą 
Jutrzenką. Autorem celnego gola 
był w 56. minucie Paweł Dłutowski.

Wkra Cieksyn 9 października o 15.00 
podejmie PAF II Płońsk, a 15 paź-
dziernika o godzinie 15.00 zagra na 
wyjeździe z Wieczfnianką Wieczfnia.

Rezerwy Żbika natomiast pokona-
ły 25 września spektakularnie, bo 
10:2, gości z Wieczfnianki Wieczfnia. 
Czterokrotnie gola zdobył Łukasz 
Gałązka, po dwa gole Marek Osiń-
ski i Mateusz Szypulski, a po jednym 
Krystian Chołody i Mateusz Krzy-
żewski.

Najbliższymi rywalami drugiej druży-
ny Żbika będą 7 października o 19.00 
MKS Ciechanów (spotkanie na 
nasielskim stadionie), a 16 październi-
ka o godzinie 11.00 na wyjazdowym 
spotkaniu Mławianka II Mława.

Michał B.

Na boiskach...


