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Podwórko 
Nivea
Po chwili niepewności wiemy już do-
kładnie, gdzie zlokalizowane zostanie 
„Podwórko Nivea”. Adres nie ulegnie 
zmianie, nadal będzie to ul. Staszica 1. 
Plac zabaw będzie się znajdował obok 
boiska do piłki nożnej, w sąsiedztwie 
hali sportowej. 
Jak zapewniają pracownicy nasielskie-
go magistratu miejsce zostało ustalone 

i potwierdzone przez architektów or-
ganizatora konkursu. Zostały złożone 
wymagane dokumenty do organizatora 
konkursu, na podstawie których będzie on 
mógł ustalić harmonogram prac. Gmina 
Nasielsk dokonała również zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych do filii 
Starostwa Powiatowego. 
Wiemy już że plac będzie miał owalny 
kształt (wymiary 27x15,5m). Zostanie 
na nim zainstalowanych kilkanaście 
urządzeń przeznaczonych do zabaw dla 
dzieci. Podwórko Nivea będzie ogrodzone 
i ogólnodostępne. Miejmy nadzieję, że już 
z początkiem roku szkolnego dzieci będą 
mogły korzystać z nowego placu zabaw. 

(red.)
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

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./fax 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. 23 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

Z UM

Szukamy potencjalnych 
dawców szpiku
Zachęcamy mieszkańców gminy Nasielsk do udziału w „Dniu Dawcy Szpi-
ku” Fundacji DKMS Polska. Akcja została zainicjowana przez naszą gminę. 
Rejestracja odbędzie się 6 lipca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku, w godzinach 10.00–13.00.
Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku zajmuje kilka minut i po-
lega na:
– przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego;
– wypełnieniu formularza, który zawiera podstawowe dane osobowe. Na-
leży pamiętać o zabraniu dokumentu zawierającego numer PESEL;
– pobraniu wymazu z błony śluzowej, z wewnętrznej strony policzka, któ-
ry jest niezbędny do przeprowadzenia badania genetycznego, określenia 
antygenów HLA.

Z UM

Zapisy na przydomowe 
oczyszczalnie 
Najprawdopodobniej w IV kwartale 2015 r. zostanie uruchomiony PROW 
2014–2015. Liczymy na to, że w programie znajdą się również środki na 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Beneficjentem środków byłaby gmina, a pozyskane środki służyłyby wy-
budowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych. 
Wyłączone z projektu będzie miasto Nasielsk oraz Stare i Nowe Pieścirogi 
– jako miejscowości należące do aglomeracji.
Najprawdopodobniej poziom pomocy finansowej ze środków EFRROW 
będzie wynosił ok. 60% kosztów kwalifikowanych, natomiast ok. 40% 
kosztów kwalifikowanych będą to środki osób fizycznych.
W związku z tym gmina rozpoczęła już przygotowania do ewentualnego 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Dlatego prosimy wszystkich zainte-
resowanych o kontakt. 
Listy osób chętnych znajdują się u sołtysów poszczególnych miejscowo-
ści. Można również zgłosić się bezpośrednio do Wydziału Środowiska i 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 23 69 33 101, podając imię, nazwisko, 
adres zamieszkania oraz liczbę osób zamieszkałych na danej posesji.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Zaskrońce są pod ochroną!
W związku z napływającymi do nas ostatnio informacjami odnośnie 
pojawiających się w pobliżu  rzeki Nasielnej węży, Wydział Środowi-
ska i Rozwoju Obszarów Wiejskich podaje kilka istotnych informacji 
na ten temat.
Na terenie Polski, jak się uważa, występuje 5 gatunków węży, a 
wszystkie są objęte ochrona gatunkową. Są to: gniewosz plamisty 
(Coronella austriaca), wąż Eskulapa (Zamenis longissimus), zaskro-
niec rybołów (Natrix tesselata), zaskroniec zwyczajny (Natrix na-
trix), żmija zygzakowata (Vipera berus).
Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) jest zupełnie nieszkodliwym 
wężem, który występuje pospolicie w całej Polsce na terenach pod-
mokłych. Zaskrońca zwyczajnego łatwo poznać po charakterystycz-
nych żółtych plamach symetrycznie położonych w tylnej części 
głowy. Grzbietowa strona ciała jest barwy stalowoszarej, niekiedy w 
różnych odcieniach, od oliwkowego do prawie czarnego, z delikat-
nym deseniem licznych czarnych plamek nieregularnego kształtu. 
Na ubarwienie brzusznej strony ciała gada składają się czarne i jasne, 
zwykle kredowobiałe, plamy tworzące razem oryginalny rysunek. 
Zaskroniec zwyczajny jest dużym wężem, jego długość dochodzi do 
półtora metra, choć zazwyczaj nie przekracza jednego metra. Samice 
są większe od samców. Węże te występują w Europie, Azji, Afryce, 
Ameryce Północnej i Środkowej, a także w Indonezji i w północnej 
części Australii. Przeważnie są związane ze środowiskiem wodnym, 
żyją nad brzegami jezior, stawów i rzek, wśród mokradeł, ale także w 
lasach liściastych, w parkach i ogrodach. 
W Polsce w zasadzie nie występują inne gatunki z rodzaju Natrix 
(jednorazowo stwierdzono tylko obecność zaskrońca rybołowa w 
dolinie Olzy).  Do tej samej rodziny co zaskroniec należą gniewosz 
plamisty (Coronella austiaca) i wąż Eskulapa (Zamenis longissimus). 
Oba są znacznie rzadsze od zaskrońca i figurują w polskiej Czerwonej 
Księdze zwierząt. Gniewosz plamisty jest uznawany za gatunek nara-
żony na wyginięcie (VU), a wąż Eskulapa ma w Polsce status skrajnie 
zagrożonego (CR). 

WSZYSTKIE WĘŻĘ WYSTĘPUJĄCE W POLSCE 
SĄ OBJĘTE ŚCISŁĄ OCHRONĄ GATUNKOWĄ!
Najczęściej spotykane i mylone ze sobą są dwa gatunki – zaskrońce 
i żmije, które występują głównie w lasach.
A OTO PODSTAWOWE CECHY ROZRÓŻNIAJĄCYME OBA GATUNKI:
Zaskroniec zwyczajny ma widocznie mniejsze oddzielenie głowy od 
tułowia niż żmija zygzakowata (ze względu na brak u niego gruczo-
łów jadowych, które u żmii zlokalizowane są tuż za oczami), żmija ma 
wyraźnie sercowatą głowę.
Zaskroniec zwyczajny ma na głowie dwie charakterystyczne plam-
ki koloru żółtego (czasem jest to kolor biały), natomiast żmija jest 
jednolicie ubarwiona, ma tylko na głowie wyraźną ciemną plamę w 
kształcie litery X (rzadziej Y lub V).
Żmija zygzakowata ma masywniejszą budowę ciała od zaskrońca 
zwyczajnego, a także jest od niego krótsza.

Żmija zygzakowata ma na grzbiecie charakterystyczny zygzak, cią-

gnący się przez całą jej długość. 
Zdarzają się jednak osobniki całkowicie czarne. Zaskroniec zwyczaj-
ny jest natomiast ubarwiony bardziej jednolicie a na grzbiecie ma 
jedynie drobne, nieregularne plamki.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Na podstawie: 
http://www.eko.org.pl/lkp/weze/ 
http://www.portalwolow.pl/?p=3455
S. Wąsik, Dzikie zwierzęta w Polsce, Warszawa , MULTICO Oficyna Wydawnicza sp. z o.o., 2010

Żmija zygzakowata (Vipera berus)                   Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)

Nasielsk, dnia 2 lipca 2015 r. 
Burmistrz Nasielska

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego część wsi Zaborze.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm), a także  
na podstawie art. 39 ust. 1 i w związku z art. 54 z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 
z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego część 
wsi Zaborze, sporządzanego na podstawie uchwały nr LVII/396/14 Rady Miejskiej w 
Nasielsku z dnia 25 września 2014 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w 
dniach od 10 lipca 2015 r. do 7 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3, II piętro, pokój nr 214, w dniach poniedziałek od 8.00 do 18.00 oraz 
wtorek - piątek od 8.00 do 15.00,  a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku – www.umnasielsk.bip.org.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie plan miejscowego 
odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać lub przesyłać do Burmistrza Nasielska, ul. Elektronowa 3,  
05-190 Nasielsk. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznacze-
nie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag:  
31 sierpnia 2015 r.

Burmistrz Nasielska
mgr Bogdan Ruszkowski
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Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych
W niedzielę, 28 czerwca br., w Popowie Borowym po raz drugi odbyły 
się uroczystości upamiętniające żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Woj-
skowego z oddziału starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. 
„Rój”. 65 lat temu zginęli oni na tych terenach po obławie zorganizowanej 
przez władze komunistyczne. 
Uroczystości rozpoczęły się przemówieniem Marka Maluchnika, sekretarza 
Nasielska, który w imieniu burmistrza powitał przybyłych gości i wyraził ra-
dość z faktu, że może po raz kolejny spotkać się ze wszystkimi na upamięt-

nieniu tak ważnego wydarzenia. O godzinie 12.00 pod krzyżem poległych 
odbyła się msza święta celebrowana przez ks. Tadeusza Jabłońskiego, pro-
boszcza parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie. Podczas nabożeństwa 
fragmenty Pisma św. czytali członkowie rodzin zamordowanych żołnierzy: 
Kamil Żbikowski i Ewa Wilska. Modlitwę wiernych czytali nauczyciele ze Szko-
ły Podstawowej w Popowie Borowym. Oprawę muzyczną podczas uroczy-
stości zapewniła orkiestra dęta z Nasielska pod batutą Joanny Ostaszewskiej.
W dalszej części uroczystości głos zabrał dr Paweł Ukielski, zastępca prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej, mówiąc: – To spotkanie, ten pomnik to dowód 
na to, że pamięć o tamtych czasach żyje – podkreślał. Przypomniał jednak, że 
nadal dużo zostało do zrobienia, np. wciąż nie odnaleziono ciał czterech Żoł-
nierzy Wyklętych z Popowa. Następnie głos zabrał burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski: – Ci, którzy zdecydowali się walczyć z Żołnierzami Podziemia, 
kierowali się nie tylko chęcią ich fizycznego unicestwienia, ale też zniszczenia 
pamięci o nich. Poniekąd osiągnęli ten cel, po dziś dzień nie znamy miejsca, 
w którym zostali pochowani; nie ma grobów, przy których można się pomo-
dlić i zapalić znicz. Dlatego takie miejsca, jak to w Popowie, są święte i wy-

jątkowe. Po przemowach został odczytany list skierowany do uczestników 
uroczystości przez Dariusza Bieleckiego, wójta gminy Pomiechówek.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć Apelu Pamięci przywołującego 
Niezłomnych, którzy po II wojnie światowej nie poszli w ugodę z komuni-
styczną władzą, tylko postanowili ją zbrojnie zwalczać. Po apelu pod krzyżem 
w Popowie wiązanki złożyli m.in.: dr Ukielski w imieniu IPN-u; przedstawiciele 
starostwa powiatu nowodworskiego; przedstawiciele gminy Nasielsk; Marzena 
Ślubowska, wójt gminy Sońsk, Marek Dziemieszkiewicz, bratanek Mieczysława 
Dziemieszkiewicza „Roja”. oraz przedstawiciele szkół, harcerzy i organizacji 
patriotycznych z Nasielska.
Następnie uczestnicy przenieśli się do szkoły w Popowie Borowym, aby po-
słuchać wykładu na temat podziemia antykomunistycznego po II wojnie 
światowej i Żołnierzy Wyklętych. Niestety, nie mógł go wygłosić z powodów 
zdrowotnych prof. Jan Żaryn, dlatego zastąpił go pochodzący z Nasielska stu-
denta profesora Paweł Romanowski. Po wykładzie dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Popowie Borowym przedstawiły program artystyczny pod kierunkiem 
przygotowany Jadwigi Szymańskiej. Następnie piosenki związane z Żołnie-
rzami Wyklętymi zaśpiewała druhna Julia Bielecka z gitarowym akompania-
mentem druhny Kingi Żabik. Niedaleko sceny członkowie GRH „Kampinos” 
przygotowali wystawę broni i sprzętu używanego przez Żołnierzy Wyklętych. 
Nie zabrakło tradycyjnej wojskowej grochówki, którą przygotowała Ochotni-
cza Straż Pożarna w Jaskółowie.
Kolejna uroczystość uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych była wiel-
kim historycznym i patriotycznym wydarzeniem dla naszej gminy. Mamy 
nadzieje, że będzie ona kontynuowana, a kolejne obchody będą okazją 
do zapoznania się z ofiarnością ludzi poległych pod Popowem Borowym.

(pk)

OBRADOWAŁA RADA

Absolutorium jednogłośnie
W czwartek, 25 czerwca br. w sali na-
sielskiego kina Niwa odbyła się XI se-
sja Rady Miejskiej w Nasielsku. Bardzo 
bogaty program obrad przewidywał 
zaprzysiężenie nowych sołtysów, 
podjęcie wielu uchwał, a przede 
wszystkim podsumowanie działalno-
ści finansowej i gospodarczej gminy 
za 2014 r. rozpatrzenie z tego tytułu 
udzielenia absolutorium burmistrzo-
wi Nasielska. 
Obrady prowadził przewodniczą-
cy RM Jerzy Lubieniecki. Podczas 
ustalania porządku posiedzenia dwa 
dodatkowe projekty uchwał zgło-
sił Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska. Dotyczyły one: nadania 

nazwy jednej z ulic oraz zmiany sta-
tutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nasielsku. Natomiast 
radny Marek Ostaszewski zgłosił 
wniosek o wycofanie z porządku ob-
rad Rady projektu uchwały w sprawie 
zamiaru połączenia samorządowych 
instytucji kultury – Nasielskiego 
Ośrodka Kultury i Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Nasielsku 
oraz utworzenia Gminnego Cen-
trum Kultury w Nasielsku. Wniosek 
ten poparli radni Grzegorz Arciszew-
ski, Mirosław Świderski i Henryk An-
tosik, argumentując, że mają za mało 
informacji na temat efektów ewen-
tualnego stworzenia nowej jednost-
ki, brak danych na temat struktury 
organizacyjnej oraz skutków finan-
sowych takich działań. Wyjaśnienia 
burmistrza Nasielska, że jest to jedy-
nie uchwała intencyjna, otwierająca 
drogę do stworzenia nowej jednost-
ki, nie przekonały radnych, czemu 
dali wyraz w głosowaniu. Większo-
ścią głosów (9 za, 3 przeciw przy 3 
osobach wstrzymujących się od gło-
su) Rada zdecydowała o zdjęciu tego 
projektu uchwały z porządku obrad 
i przekazaniu go do dalszych prac 
w komisjach merytorycznych RM. 
Kolejnym punktem obrad było zło-
żenie ślubowania przez obecnych na 
sali sołtysów. Najstarszy z nich, Cze-
sław Żołnierzak, sołtys Chechnówki, 
odczytał tekst ślubowania, zaś naj-
młodszy, Krzysztof Krawczyk, sołtys 
Borkowa, wyczytywał kolejno na-
zwiska wszystkich sołtysów, którzy 
złożyli ślubowanie. Wszyscy sołty-
si otrzymali od burmistrza Nasielska 
i przewodniczącego RM zaświadcze-
nia o wyborze na stanowisko sołtysa 
kadencji 2015–2019.
Po przedstawieniu przez przewodni-
czącego Rady Miejskiej sprawozda-
nia ze swojej działalności burmistrz 
Nasielska odczytał sprawozdanie 
z pracy nasielskiego magistratu. Na-
stępnie radni zgłaszali swoje zapy-

tania. Radny Grzegorz Arciszewski 
chciał wiedzieć, jakie były koszty or-
ganizacji tegorocznych Dni Nasielska 
oraz na jakiej podstawie burmistrz 
podjął decyzję o umorzeniu podatku 
od nieruchomości firmie Stan Bud. 
Radny Krzysztof Fronczak pytał, jak 
długo jeszcze potrwa przejmowa-
nie terenów po kolejce wąskotoro-
wej i kiedy powstanie tam od dawna 
obiecywana ścieżka rowerowa. Sta-
nem zaawansowania prac projekto-
wych nowego budynku przedszkola 
i adaptacji na tymczasowe przed-
szkole pomieszczeń w nasielskim 
Gimnazjum nr 1 zainteresowany był 
radny Marek Ostaszewski. Radny ten 
wniósł m.in. o zmianę nazwy nasiel-

skiej jednostki komunalnej ZGKiM, 
zwiększenie pensum dla pedagogów 
i zatrudnienie psychologa w PG nr 1, 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom ulicy Rynek. Radny 
Henryk Antosik pytał o terminowość 
budowy sieci kanalizacyjno-sanitar-
nej w Nowej Wsi oraz zgłosił koniecz-
ność przeprowadzenia przeglądu ulic 
Anny Jagiellonki i Królowej Jadwigi. 
Zaś radny Mirosław Świderski przy-
pomniał o konieczności poprawy 
stanu lamp oświetleniowych na ul. 

Kolejowej. 
Radni przyjęli kolejno sprawozdania 
z działalności: Nasielskiego Ośrodka 
Kultury, Miejsko-Gminnej Bibliote-
ki Publicznej i Gminnej Rady Spor-
tu, a także „Ocenę realizacji ustawy 
śmieciowej”. 
Następnie Rafał Adamski, skarbnik 
Nasielska, odczytał pozytywną opi-
nię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie sprawozdania z wykona-
nia budżetu za rok 2014. Pozytywną 
opinię Komisji Rewizyjnej na ten te-
mat przedstawił jej przewodniczący 
Mirosław Świderski, który również 
odczytał wniosek w sprawie absolu-
torium dla burmistrza Nasielska. RIO 
pozytywnie zaopiniowało również 
wniosek Komisji Rewizyjnej w kwe-
stii udzielenia absolutorium. W trakcie 
debaty budżetowej radny Grzegorz 
Arciszewski wskazał, że nie podoba 
mu się wykonanie targowiska przy 
ul. Lipowej. Jego zdaniem pieniądze, 

które wydatkowano na tę inwestycję 
zostały zmarnowane. Rada jedno-
głośnie podjęła uchwałę o zatwier-
dzeniu sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2014 r. Jednogło-
śnie również podjęto uchwałę w spra-
wie udzielenia burmistrzowi Nasielska 
absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu na rok 2014. Po głosowaniu 
burmistrz podziękował radnym za 
dobrą współpracę. Obecna na sesji 
Magdalena Biernacka, starosta nowo-
dworski, pogratulowała Radzie i bur-
mistrzowi wykonania budżetu oraz 
jednomyślności podczas przyjęcia 
absolutorium. 
W dalszej części obrad Rada przyję-
ła kilka uchwał. Dotyczyły one m.in.: 
przyjęcia sprawozdania finansowego 
SPZOZ, zmian w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej i uchwale budżetowej 
na 2015 r., zarządzenia wyborów soł-
tysa w Psucinie oraz nadania imienia 
Marii Kwit Publicznemu Gimnazjum 
nr 3 w Cieksynie. 
W odpowiedziach na zapyta-
nia radnych burmistrz wyjaśnił, że 
w formie pisemnej odpowie na py-
tanie dotyczące kosztów organizacji 
Dni Nasielska, zaś podstawą umorze-
nia podatków była trudna sytuacja fi-
nansowa firmy. Stwierdził, że nadal nie 
ma ustaleń dotyczących ścieżki ro-
werowej po dawnej wąskotorówce. 
Koszt modernizacji pomieszczeń 
w PG 1, w których będzie mieściło się 
przedszkole, wyniesie ok. 150 tys. zł. 
Zostanie ona wykonana w lipcu br. 
Natomiast wniosek o dofinansowa-
nie budowy przedszkola z programu 
Lemur ma składać prywatny przed-
siębiorca, ale nie ma jeszcze podpi-
sanej umowy. Burmistrz wyjaśnił, że 

w budżecie gminy nie przewidziano 
dodatkowych wydatków na wsparcie 
pedagogów. Co do bezpieczeństwa 
w ul. Rynek, zapewnił, że w okresie 
wakacyjnym zostanie zwiększona 
liczba patroli policyjnych. Na cel prze-
znaczone będzie 10 tys. zł.
Kierownik Wydziału Inwestycji Rado-
sław Kasiak powiedział, że nie powin-
no być problemów z zakończeniem 
inwestycji w Nowej Wsi, zapewnił rad-
nego H. Antosika, że wykonany zo-
stanie przegląd wymienionych przez 
niego ulic. Zaś w kwestii oświetlenia 
w ul. Kolejowej zaznaczył, że nadal 
wykonawca prac (Energa) nie doko-
nał ich poprawy nie dokonano więc 
ich odbioru, ani płatności.
Następnie odczytano pisma do 
Rady, po czym, zarówno radni, jak 
i mieszkańcy, mogli zgłaszać swoje 
zapytania i wnioski. Na tym obrady 
zakończono.

(i.)
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KRONIKA OSP
24.06. OSP Nasielsk wyjechała do 
pożaru samochodu osobowego 
w Pniewie.
2 4 . 0 6 .  z a s t ę p  s t r a ż a k ó w 
z Nasielska zabezpieczał miejsce 
lądowania i startu śmigłowca LPR 
przy ulicy Sportowej.

29.06. strażacy z Nasielska gasili 
pożar dzikiego wysypiska śmieci 
za cmentarzem.

19.06. w Psucinie Wiesław W., mie-
szaniec gminy Nasielsk, kierował 
rowerem pomimo zakazu sądo-
wego.
20–21.06. w Starych Pieścirogach 
nieznany sprawca uszkodził samo-
chód marki Toyota Avensis. Straty 
wynoszą 10 000 zł na szkodę Kry-
stiana N.
W  o k r e s i e  o d  21  d o  26 .06 . 
w Cieksynie nieznany sprawca 
skradł z działki letniskowej lam-
pę oświetleniową. Straty wynoszą 
2000 zł na szkodę Wojciecha G.
23.06. na ulicy Rynek nieznany 
sprawca postrzelił z broni śrutowej 
psa.
24.06. na ulicy Kościuszki kierow-
ca samochodu marki Ford Escort 
potrącił rowerzystkę, którą z ob-
rażeniami ciała przewieziono do 
szpitala.
27.06. w Dobrej Woli nieznany 
sprawca utopił szczeniaki.

Z MIASTAZ MIASTA

Strzelają do psów 
We wtorek, 23 czerwca br. na ul. Rynek w Nasielsku ktoś postrzelił 
psa. Zdarzenie miało miejsce w godzinach popołudniowych. 

– Wyszłam z psem na podwórko. Zwierzę przeszło na sąsiednią po-
sesję. Nagle usłyszałam wystrzał i przeokropny pisk psa. Za moment 
pokazała się krew – tak całą sytuację opisuje właścicielka zwierzęcia, 
które doznało obrażeń. Właścicielka pupila jest zszokowana całym zaj-
ściem. Twierdzi, że pies nigdy nie był uciążliwy. – Wiem, że dwóm są-
siadkom po prostu przeszkadzało, że pies jest i że szczeka – dodaje.

Nic nie usprawiedliwia bestialskiego zachowania wobec zwierząt. Pies 
mieszkanki Nasielska doznał obrażeń w okolicy kręgosłupa. Lekarz we-
terynarii podczas operacji wyjął z ciała zwierzęcia śrut. Sprawą zajęli się 
nasielscy funkcjonariusze Policji. Jak mówi oficer prasowy Komendy 
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Szymon Koźniewski – Prowa-
dzone jest w tej sprawie dochodzenie.
Strzelanie z wiatrówki do zwierząt jest zabronione. Zgodnie z ustawą 
o ochronie zwierząt za usiłowanie zabicia zwierzęcia podejrzanemu 
grozi kara nawet do roku pozbawienia wolności. W Nasielsku i okoli-
cach przypadków strzelania do zwierząt jest sporo. – Często zdarza się, 
że hodowcy gołębi strzelają do kotów, ale trafiają do mnie także psy 
z ranami postrzałowymi. Zawsze trzeba usuwać śrut z ciała, ponieważ 
nieusunięty może prowadzić do rozwoju poważnej choroby, jaką jest 
ołowica – mówi lekarz weterynarii Adam Rosłoński (Gabinet RosVet), 
któremu także dwukrotnie postrzelono kota.
Postrzał z wiatrówki nie powoduje natychmiastowego zgonu zwierzę-
cia, ale zadaje poważne rany, które często bywają śmiertelne i są wyjąt-
kowo bolesne. Z pewnością osoba, która strzelała do psa w Nasielsku, 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że przy okazji swojego bezmyślnego 
zachowania mogła także ranić ludzi. 
Zgodnie z Ustawą o broni i amunicji, wszystkie wiatrówki (zarówno 
z lufą gwintowaną, jak i z lufą gładką) o energii pocisku poniżej 17J 
(dżuli), dostępne są w Polsce bez zezwolenia dla osób pełnoletnich. 
Nietrudno więc zostać posiadaczem takiej broni. Ważne jednak, żeby 
była ona używana odpowiednio, a jej właściciel nie  stwarzał niebez-
pieczeństwa dla ludzi ani dla zwierząt.

K.T.

Wypadek przy Merkurym
W środę, 24 czerwca 
br. na ulicy Kościuszki, 
na wysokości marke-
tu Merkury doszło do 
wypadku drogowego. 
W w yniku zderzenia 
samochodu osobowe-
go marki Ford Escort 
z rowerzystką poważ-
nie ucierpiała 53-let-
nia kobieta k ierująca 
jednośladem.
N a  m i e j s c e  z d a r z e -
nia przyjechała pol i-
cja, która wstrzymała 
ruch drogowy na tym 
odcinku ruchliwej tra-
sy, oraz straż pożarna. 
Po przyjeździe karetki 
pogotowia ratunkowego lekarz 
zdecydował o wezwaniu śmi-
głowca lotniczego pogotowia 
ratunkowego i przetransporto-
waniu poszkodowanej do szpi-
tala. 
– Kierowca Forda Escorta i ro-
werzystka jechali w tym samym 
ki erun ku,  w s tron ę c en trum . 
Doszło do zderzenia. W wyniku 
wypadku rowerzystka doznała 
obrażeń i w ciężkim stanie zo-
sta ła przewieziona do szpi ta-
la. Poszkodowana żyje i nadal 
przebywa w szpitalu – informuje 
nas o zdarzeniu mł. aspirant Szy-
mon Koźniewski, rzecznik pra-
sowy nowodworskiej Komendy 
Powiatowej Policji . – Kierowca 
został poddany badaniu alkoma-
tem. Był trzeźwy. Dodatkowo po-
brano od niego krew do badań. 
Nadal prowadzone są czynności 

policji wyjaśniające okoliczności 
tego wypadku – dodaje rzecznik 
prasowy nowodworskiej KPP.
Ulica Kościuszki, a jednocześnie 
droga wojewódzka nr 571, po 
tym nieszczęśl iwym wypadku 
była nieprzejezdna przez dłuższy 
czas. Każdy więc, kto miał wów-
czas okazję jako kierowca znaleźć 
się w drodze w kierunku stacj i 
PKP czy też Płońska, odczuł na 
własnej skórze problemy drogo-
we. W takich momentach właśnie 
warto, by włodarze naszego mia-
sta przypomnieli sobie o pomy-
śle budowy obwodnicy Nasielska. 
Niestety, ciągle w centrum miasta 
mamy niebezpieczną krzyżówkę 
dróg wojewódzkich i powiato-
wych. A o tym, że samochodów 
osobowych i ciężarowych jest 
coraz więcej, nikogo nie trzeba 
przekonywać.

(red.)

Bogusi i Piotrkowi Rębeckim, 
z okazji 35. Rocznicy Ślubu, 
szczęśliwej wspólnej drogi 
do kolejnych Jubileuszy! 

Niech dobry los się kłania w pas. 
Sto lat, sto lat jeszcze raz!

Życzą: Mama Irena, 
Bożena, Ewa i Bogdan z rodzinami.

S E R D E C Z N O Ś C I
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Z MIASTA. PROW na lata 2014–2020

Jak zdobyć pieniądze  
na pożyteczne projekty
Urząd Miejski w Nasielsku i organizacja pozarządowa Forum Aktywizacji Ob-
szarów Wiejskich to organizatorzy szkolenia poświęconego programom 
rozwoju obszarów wiejskich (PROW). Na te cele środki unijne płyną szerokim 
strumieniem od 2007 r.
Aktualnie oceniane są efekty realizacji projektów przewidzianych na lata 
2007–2013. Jednocześnie trwają prace dotyczące nowego okresu działania 
PROW na lata 2014–2020. Te dwa okresy były przedmiotem szkolenia prze-
znaczonego dla osób, które z racji zamieszkania lub prowadzonej działalności 
mogą być zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia unijnego.
Środki, jakie dotychczas zostały wykorzystane przez podmioty zarówno in-
dywidualne, jak i grupowe, w poważnym stopniu zmieniły oblicze terenów 
wiejskich. Ze środków tych korzystała także nasza gmina i osoby indywidu-
alne. 
Szkolenie zorganizowane w sali kinowej NOK cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem. Odbyło się w dwóch grupach. W pierwszej, zorganizowanej przez 
Jadwigę Szymańską, kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, znaleźli się przedsiębiorcy i rolnicy, do drugiej zaś, kierowanej przez 
radną powiatową Renatę Włodarską z Wydziału Administracji UM, trafili sołtysi 
i członkowie rad sołeckich oraz zainteresowani radni naszej Rady Miejskiej.
Wykładowcami na tych szkoleniach byli Katarzyna Boczek z Forum Aktywi-
zacji Obszarów Wiejskich oraz Albert Jaworski, kierownik powiatowego ze-
społu doradców Mazowieckiego ODR w Pomiechówku.
To bardzo dobra forma szkolenia. Wykorzystując doświadczenia realizacji 
PROW w latach 2007–2015, można tak zaprojektować swe działania, aby od-
nieść sukces w nowej perspektywie czasowo-finansowej. Duża liczba osób, 
jakie wzięły udział w szkoleniu, świadczy, że sukcesy dotychczasowych be-
neficjentów są najlepszą formą przekonywania do podejmowania określo-
nych działań. 

andrzej zawadzki

Z GMINY. Miękoszyn

Integracja to podstawa

FOTOOBSERWATOR

Na ulice wracają pasy
W ostatnich dniach mogliśmy zauważyć ekipy dokonujące renowacji 
oznakowania poziomego na niektórych ulicach naszego miasta. Najbar-
dziej widoczne jest to na ulicach w ciągu dróg wojewódzkich. Pasy były 
też odnawiane na ulicach, którymi zarządza nasz ZGKiM. 
Prace na drogach są również prowadzone na terenach poza miastem, i to 
zarówno na drogach wojewódzkich, jak i powiatowych oraz gminnych. 
Uzupełniany jest drzewostan, przycinane są gałęzie i konary, czyszczone 
są pobocza i rowy oraz dokonuje się cząstkowej naprawy nawierzchni.

andrzej zawadzki

Odkąd sołtysem Miękoszyna zosta-
ła Iwona Wróblewska, we wsi zaczę-
ły się zmiany. Pani sołtys postawiła na 
aktywnych mieszkańców i postano-
wiła dużo zmienić na lepsze w swojej 
miejscowości. Do tej pory udało się 
już zrealizować część jej pomysłów.
– Jestem typem społecznika i uwiel-
biam pracować z ludźmi – tłuma-
czy sołtys Miękoszyna. Dodaje, że 
dzięki temu otwiera się dla niej wiele 
możliwości współpracy z miejsco-

wym społeczeństwem i pomocy 
w rozwoju wsi. Iwona Wróblewska 
angażowała się już wcześniej, dzia-
łając w Stowarzyszeniu „Eko-Życie”, 
które m.in. broniło gminy przed sta-
wianiem tu elektrowni wiatrowych. 
Objęcie urzędu sołtysa jest dla niej 
kolejnym krokiem w działalności 
społecznej.
Dość szybko po wyborach Iwona 
Wróblewska dostała pierwsze zadanie 
od mieszkańców gminy. – Wraca-
łam właśnie z pracy, gdy otrzyma-
łam telefon od męża, że pod bramą 
naszego domu stoi grupka młodzie-
ży i ma do mnie sprawę – opowiada. 
Okazało się, że młodzi ludzie starali 
się od dłuższego czasu o bramki do 

gry w piłkę nożną. Na następnym 
spotkaniu z mieszkańcami pani sołtys 
podjęła ten temat i bramki wkrótce 
stanęły. Od tego momentu regular-
nie gra się tam w piłkę nożną. Są już 
pierwsze sukcesy, ponieważ drużyna 
piłkarska z Miękoszyna zajęła pierw-
sze miejsce w Turnieju Drużyn Wiej-
skich o Puchar Burmistrza Nasielska.
Pani sołtys do swoich działań do-
daje również m.in. zorganizowanie 
akcji sprzątania Miękoszyna i wyci-

nanie krzaków wokół znajdujące-
go się we wsi stawu. W planach jest 
zorganizowanie festynu rodzinno-
-sąsiedzkiego, który odbędzie się 
w Miękoszynie 29 sierpnia br. – 
Chcemy dzięki temu zintegrować 
mieszkańców najbliższych miej-
scowości – tłumaczy Iwona Wró-
blewska. 
Oprócz tego na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej wskazała kilka spraw waż-
nych dla mieszkańców tego so-
łectwa. Chodzi o postawienie na 
terenie miejscowości znaków ogra-
niczających prędkość (a na przejeź-
dzie kolejowym dodatkowo zakaz 
wyprzedzania i zakaz zatrzymywa-
nia się); ustawienie koszy na śmieci; 

wykonanie odwodnienia tych ob-
szarów wsi, które w okresie rozto-
pów co roku są zalewane wodą, oraz 
rozstrzygnięcie w kwestii własności 
działki nr 53. 
– Gdy ustalimy, kto jest jej właści-
cielem, to będzie można pozyskać 
środki zewnętrzne na rozwój i zago-
spodarowanie tego terenu, a bardzo 
nam zależy, żeby go rozwijać dla ca-
łej naszej społeczności – mówi sołtys 
Wróblewska.

W czwartek, 25 czerwca br., w pobli-
żu stawu w Miękoszynie sołtys Iwo-
na Wróblewska spotkała się, jak co 
miesiąc z mieszkańcami, by omó-
wić bieżące sprawy i pomysły, które 
warto zrealizować. Sołtys pokazała 
obecnym puchar wygrany podczas 
ostatnich zawodów, co zostało na-
grodzone burzą oklasków. Podjęto 
również temat zbiórki pieniędzy na 
siatki do bramek oraz zaczęto przy-
gotowania do organizacji sierpniowe-
go festynu.
Najpierw Konary pokazał y, że 
można zadbać o teren swojego 
sołectwa, a teraz do dzieła przystą-
pił Miękoszyn. Życzymy sukcesów.

(pk)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Czym jest śmiertelność?
Śmierć jest jednym tematów z naj-
częściej podejmowanych w litera-
turze i sztuce. Bo też cóż może 
być bardziej fascynującego niż 
pytanie „Co będzie później? Czy 
cokolwiek będzie?”.

Część naszych czytelników może 
kojarzyć Christophera Hitchen-
sa. Był on brytyjskim pisarzem 
i dziennikarzem znanym ze swo-
jego ateizmu i racjonalistyczne-
go podejścia do życia. Niestety, 
jego karierę przerwała informa-
cja o chorobie nowotworowej. 
To jednak nie przeszkodziło mu 
w pracy twórczej, ba, dało nawet 
asumpt do stworzenia ostatniego dzieła życia, książki zatytułowanej 
Śmiertelność. Jest to zapis walki z chorobą i godzenia się z nieuniknio-
nym, niepozbawiona jednak pewnej błyskotliwości, a czasem nawet hu-
moru. 

Znalezienie się w obliczu śmieci to dla osoby wierzącej wyzwanie. 
Tym bardziej dla niewierzącego Hitchensa jest to rzecz, którą na kar-
tach swojej książki stara się ogarnąć umysłem. Próbuje nawet racjonalnie 
zarządzać pozostałym czasem, wciąż pozostając aktywnym zawodo-
wo. Jednak wraz z rozwojem choroby coraz trudniej poradzić sobie ze 
wszystkim. Autor zauważa na przykład, że jego wrogiem staje się własne 
ciało. Nikt nie chce słuchać o niezliczonych chwilach grozy i upoko-
rzeniach, które stają się codziennością, kiedy twoje ciało z przyjaciela 
zamienia się we wroga (…). Nie ma nic zabawnego w uświadomieniu 
sobie nagiej prawdy materializmu, że nie mam ciała, lecz jestem ciałem 
– pisze w Śmiertelności.

Jednak mimo gorzkich chwil zapiski Hitchensa zaskakują skromnością 
i trzeźwością myśli. Autor walczy również z potrzebą użalania się nad 
sobą. Jak pisze: Muszę zwracać szczególną uwagę, by nie użalać się nad 
samym sobą i nie stać się egocentryczny. Do końca ma on jednak po-
czucie nadziei na wyzdrowienie. Niestety, nigdy się go nie doczekał.

Można mieć inne podejście do spraw wiecznych niż Christopher Hit-
chens, mimo to warto zajrzeć do jego wspomnień z ostatnich dni, po-
nieważ uczucia, których wtedy doświadczał, są wspólne dla wszystkich 
ludzi w jego stanie. Nie można też nie docenić jego hartu ducha mimo 
świadomości zbliżającego się końca.

PK

Z BIBLIOTEKI

Czytanie  
pod chmurką
Na zakończenie wielkiego czytania w na-
szej Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicz-
nej zostaliśmy zaproszeni do gospodarstwa 
rolno-produkcyjnego państwa Hanny 
i Krzysztofa Kowalskich, słynącego z wy-
twarzania oleju lnianego i rzepakowego. 
Do Winnik tym razem zabraliśmy ze sobą 
klasę II c z wychowawczynią Grażyną Kop-
ką. Korzystając z gościnności gospodarzy, 
w naszym spotkaniu uczestniczyli rów-
nież rodzice dzieci. Wszyscy mieli okazję 
zapoznać się z historią tłoczarni oleju oraz 
zobaczyć, jak powstaje olej z pierwszego 
tłocznia.
Na zakończenie było pieczenie kiełbasek 
oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.

(b)

BIBLIOTEKA w NASIELSKU
zaprasza na

WYCIECZKĘ ROWEROWĄ Z CYKLU

„W KRAINIE NASIELSKIEGO PRAWDZICA”

„Od wschodu do zachodu” cz. 1

Udział bezpłatny
Data: 19 lipca 2015 r. (niedziela)

Zbiórka: Biblioteka, ul. Piłsudskiego 6, godz.13.00
Informacje i zapisy:

MGBP, tel. 23 69 12 552
Tempo przejazdu dostosowane  
do najmłodszych uczestników.

Na zakończenie piknik.

Z BIBLIOTEKI

W soboty nieczynne
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku informuje, iż w okresie 
wakacji w soboty placówka nie będzie czynna. W dniach od poniedziałku 
do piątku będziemy pracować bez zmian, w godz. 9.00–17.00.

(b)

DKK 

Podsumowania czas
W sobotę, 27 czerwca br., odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu 
Książki.
Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy! Dotyczy to też spotkań DKK, które rozpoczną się ponownie 
dopiero po wakacjach. Była to więc dobra okazja do małego świętowania, co też nasi klubowicze uczynili, racząc 
się podczas spotkania przygotowanym poczęstunkiem. Warto dodać, że od początku roku aż do ostatniego spo-
tkania omówiono następujące tytuły: Chuligankę Izabeli Jung, Ciężarną wdowę Martina Amisa, Ku słońcu Ingi 
Iwasiów, Perfekcyjną niedoskonałość Jacka Dukaja, Wspomnienia z niepamięci Gustawa Holoubka oraz najnow-
szą pozycję: Dzienniki Jerzego Pilcha. Sporo było pozycji prezentujących różne gatunki literackie, nie wszystkie 
dobre, ale każda w jakiś sposób ciekawa i rozwijająca intelektualnie. 
A co można powiedzieć o ostatniej naszej książce? Cóż, Pilch jest specyficznym autorem, a ma swoich fanów 
również wśród naszych klubowiczów. Docenili oni w jego Dziennikach dużo inteligentnej ironii i subtelnego hu-
moru, a także sporo błyskotliwych myśli, jak np. na temat roli nauczyciela i oraz tego, jak religia wpływa na bycie 
pisarzem. Poza tym, jak zawsze u Pilcha, całość czyta się lekko i przyjemnie. Jednakże pisarzowi można zarzu-
cić, że publikując akurat teraz dzienniki, pragnie się wpisać w szerszy nurt „pisania o sobie” a przez to dołączenia 
do grona rodzimych celebrytów. Chociaż może jest to zbyt surowa ocena, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że 
mamy do czynienia z człowiekiem o szerokich horyzontach, a napisana przez niego książka to jednak coś in-
nego niż typowe intymne wyznania.
Nasze następne spotkanie odbędzie się dopiero po wakacjach, zatem życzymy zarówno naszym klubowiczom, 
jak i czytelnikom tej rubryki udanych wakacji, obfitujących w książkowe odkrycia!

Paweł Kozłowski

FOTOOBSERWATOR

Patrioci inni czy patrioci inaczej
W wielu miejscach Nasielska, a nawet na 
terenach wiejskich widzimy poprzyklejane 
naklejki z różnymi wizerunkami i dominu-
jącym napisem „nasielscy patrioci”. 
Być patriotą to powód do dumy. Oznacza 
to, w pierwszym rzędzie, miłość do Ojczy-
zny. Zarówno tej dużej, jak i tej małej, któ-
rą jest np. miasteczko czy wioska. Nawet ta 
najmniejsza.
Nikt nic nie ma przeciwko okazywaniu mi-
łości do swej ojczyzny w postaci różnego 
rodzaju plakietek i naklejek. To jednak, co 
widzimy w wielu miejscach naszego wspól-
nego miasteczka, wiele osób oburza. Naklejanie plakietek w miejscach do tego nieprzeznaczonych szpeci na-
sze miasto. W dodatku zaklejane są szyldy, informacje, okna itd. To jest wyraz wandalizmu, a nie patriotyzmu,  
o mądrości już nie mówiąc.

W aspekcie powyższego wiele osób zwraca nam uwagę na tekst, jaki 
ukazał się w „Życiu Nasielska” (nr 10 z maja br., s. 4). Był on sygnowa-
ny podpisem „Nasielscy patrioci” i wyrażał święte oburzenie na rodzaj 
otoczenia, w jakim była eksponowana nasza flaga w dniu Święta Flagi 
– 2 maja. Obok połajanek były też w tym tekście rozmaite pouczenia. 
Problem tkwi w tym, że nie wiemy, czy sygnatariusze tego tekstu są 
tymi samymi osobami, które zaśmiecają nasze miasto, czy są to może 
inni patrioci. 
W tekście jest fragment mówiący o koszach na śmieci. Może warto 
byłoby delikatnie (co nie będzie łatwe) zdjąć naklejki z zeszpeconych 
nimi obiektów i umieścić je właśnie tam – w koszach na śmieci. 

xyz
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RUBRYKA HARCERSKA

Harcerskie wakacje
Razem z końcem roku szkolnego harcerze kończą śródroczną pra-
cę w swoich środowiskach. Nadchodzi czas na Harcerską Akcję Letnią  
i najczęściej związanym z nią obóz. Ale zanim wyjedziemy na Mazury,  
w góry czy w inny region Polski lub świata, trzeba po harcersku zakoń-
czyć mijający rok pracy w drużynach i gromadach.

Nasz szczep w czwartek tuż przed końcem roku szkolnego tradycyj-
nie spotkał się przy ognisku finalizującym rok harcerski. Zuchy, harce-
rze, instruktorzy i rodzice gościli w szkole w Starych Pieścirogach przy 
naszym miejscu ogniskowym. Podczas spotkania było dużo śpiewów 
przy dźwiękach gitary, zabaw i pląsów. Wszyscy świetnie się bawili. Nie 

zabrakło też różnorakich podsumowań. W 3. Drużynie Harcerskiej 
„Przypadek” podsumowano śródroczne współzawodnictwo harcerzy  
z wynikami:

miejsce 1. Karolina Bryśkiewicz,

miejsce 2. Weronika Daniszewska,

miejsce 3. Maja Błażuk.

Wszystkie druhny dostały drużynowe odznaczenie, a także pamiątkowe 
fanty. Całej trójce serdecznie gratulujemy.

Kadra 33. Gromady Zuchowej „Wesołe Nutki” także postanowiła wy-
nagrodzić najbardziej zaangażowane w życie gromady zuchy. Wszyscy 
członkowie gromady otrzymali dyplomy z wyróżnieniem, a najlepsi 
medale. Do najlepszych zaliczyli się:

miejsce 1. Wiktoria Kaczor,

miejsce 2. Eliza Łyczkowska,

miejsce 3. Marysia Brzezińska i Kuba Markowicz.

Wszystkim zuchom również serdecznie gratulujemy. 

Chciałbym podziękować całej kadrze 3. Szczepu Drużyn Harcerskich  
i Gromad Zuchowych im. „Bratnich Ognisk” za ogromne serce i ener-
gię, które angażują w działalność w naszym środowisku. Chciałbym także 
podziękować Panu Dyrektorowi Cezaremu Wiśniewskiemu za udostęp-
nienie pomieszczeń szkoły na cele imprezy oraz za współpracę w mija-
jącym roku. Wszystkim życzę udanych wakacji i błękitu nieba!

phm. Daniel Nowak

Z UTW

Studenci UITW rozpoczęli wakacje
Studenci Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku uroczyście zakończy-
li kolejny rok nauki i rozpoczęli 
zasłużone wakacje. Przez cał y 
rok uczciwie pracowali i pilnie 
poszerzali swoją wiedzę. Kolej-
ny rok studiów został zaliczony. 
Który? Trudno powiedzieć, po-
nieważ studia na uniwersytetach 
trzeciego wieku mają charakter 
permanentny i można studio-
wać, dopóki studentom starcza 
sił i zdrowia. W dodatku są to naj-
częściej studia interdyscyplinarne.
Uroczystość zakończenia roku 
akademickiego 2014/2015 od-
była się 18 czerwca w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. Podsumowa-
no nie t ylko rok akademick i ,  
ale i dotychczasową działalność 
Fundacji „Bądźmy Razem”, z któ-
rą nasielski UT W od początku 

ściśle współpracuje. Atrakcją uro-
czystości były występy artystów. 
Pojawił się znany i ceniony chór 

BELCANTO z Legionowa pod dy-
rekcją Marka Pawłowicza, skrzy-
pek – utalentowany muzycznie 

uczeń SP w Nasielsku Sebastian 
Gogolewski i Romuald Popłonyk, 
artysta organizujący jednocześnie 

Międzynarodowe Festiwale 
Sztuki Ulicznej.
W pokazie mult imedial-
ny m  p r z y p o m n i a n o  to,  
co obydwie organizacje 
robi ł y w minionym roku. 

Można się było dowiedzieć z niej 
m.in. o refundacji zabiegów re-
habilitacyjnych dla dzieci niepeł-
nosprawnych, działalności UTW 
w Nasielsku i o realizacji projektu 
Nasielszczanie 60+.
At m o s fe rę  u ro c z ys to ś c i  z a -
kończenia roku akademickiego 
p o d n i o s ł o  o d ś p i ewa n i e  p i e -
śni Gaudeamus igitur.  Kolejny 
raz Nasielsk usłyszy tę pieśń we 
wrześniu, kiedy studenci UT W 
rozpoczną nowy rok akademicki.
Druga część uroczystego zakoń-
czenia roku akademickiego mia-
ła miejsce w kilka dni później ,  
na farmie „Wróblówka” należą-
cej do państwa Hanny i Walde-
mara Wróblewskich. Atmosfery 
radości nie popsuł nawet wiejący 
wiatr i padający deszcz. Były i tań-
ce, i śpiewy, i oczywiście wspo-
mnienia. Na koniec nawet pogoda 
się poprawiła.

andrzej zawadzki
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Z WTZ

Warsztaty na Lubelszczyźnie 
i Roztoczu
Wiele pozytywnych wrażeń przyniosła uczestnikom Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej ze Starych Pieścirogów oraz pracownikom P.P.H.U. „Jan-Pol” wycieczka, 
dzięki której mogli zobaczyć Lublin, Zamość i wspaniałą przyrodę Roztoczań-
skiego Parku Narodowego. 
Wycieczka trwała trzy dni i przez cały czas wszystkim dopisywały świetne hu-
mory. Wyjątkowo łaskawa okazała się prawdziwie letnia pogoda, było ciepło 
i słonecznie. 
Pierwszego dnia wyprawy, w piątek, 12 czerwca br., uczestnicy zwiedzali piękny 
Lublin, byli też w miejscu pamięci – Majdanku, gdzie podczas II wojny świato-
wej znajdował się niemiecki obóz koncentracyjny. Późnym popołudniem wy-
cieczka dotarła do Zamościa, ale miasto można było podziwiać jedynie z okien 
autokaru, ponieważ kolejnym punktem programu był obiad i wypoczynek, 
w pensjonacie, który znajdował się na obrzeżach miejscowości.
Następnego dnia (w sobotę), po smakowitym śniadaniu, warsztatowi turyści peł-
ni sił zasiedli w autokarze i busie, a celem ich był Roztoczański Park Narodowy. 

Najpierw wraz z przewodnikiem wędrowano brzegiem rzeki Tanew, gdzie po-
dziwiano unikatowe progi skalne (tzw. szumy) w dnie rzeki. Po nieco wyczer-
pującym spacerze wycieczka pojechała zobaczyć kamieniołom w Józefowie, 
gdzie wydobywa się piaskowce i wapienie. Odważni mogli wdrapać się na wieżę 
widokową i podziwiać panoramę Józefowa. Kolejnym przystankiem był Zwie-
rzyniec, miasteczko istotne dla Ordynarii Zamoyskich i atrakcyjne dla turystów. 
Najbardziej zachwycił wszystkich barokowy kościół na wodzie pw. św. Jana Ne-
pomucena. W Zwierzyńcu znajduje się także nietypowy obelisk upamiętniający 
zwalczenie przez okolicznych mieszkańców ataku szarańczy, który miał miejsce 
w 1711 r. Dalej uczestnicy warsztatów podziwiali Krasnobród i jego zabytki, m.in.: 
barokowy zespół klasztoru Dominikanów oraz kapliczkę na wodzie z leczni-
czym źródełkiem. Po powrocie do pensjonatu i krótkim odpoczynku przyszedł 
czas na wspólną biesiadę. 
Ostatni dzień (niedziela) wycieczki rozpoczął się mszą św., a po śniadaniu, przez 
kilka godzin, zwiedzano piękny i kolorowy Zamość, stolicę dawnej Ordynarii Za-
moyskich. Podziwiano przepiękny ratusz, który góruje nad zamojskim rynkiem, 
synagogę, Kolegiatę Zmartwychwstania Pańskiego i dawną Akademię Zamoj-
ską, a także Muzeum Zamojskie.

Był też czas na spacer pod arkadami kamieniczek oraz chwila wytchnienia przy 
smakowitej kawie i możliwość zakupu upominków. 
Wszyscy uczestnicy wycieczki w pełnym składzie powrócili wieczorem do 
Nasielska. Niezwkle bogaty program tej wyprawy udało się w pełni zrealizo-
wać, co było wielkim wyzwaniem dla wszystkich, biorąc pod uwagę fakt, że 
wśród jej uczestników było aż pięć osób poruszających się na wózkach. Jak się 
okazało, uczestnicy warsztatów potrafią wspaniale współpracować i pomagać 
sobie nawzajem.
Wyjazd WTZ-ów został dofinansowany przez starostę nowodworskiego 
ze środków PFRON za pośrednictwem PCPR w Nowym Dworze Mazo-
wieckim w wysokości 9696 zł. 

(i.)

Z BIBLIOTEKI. W krainie nasielskiego Prawdzica

Historia i ekologia
W niedzielę, 21 czerwca br. 
odbył się kolejny Rajd Ro-
werowy z cyklu „W krainie 
nasielskiego Prawdzica”. 
Tym razem było historycz-
nie i ekologicznie. 
Nasz przewodnik po historii 
dyrektor biblioteki Stanisław 
Tyc poprowadził nas szla-
kiem Żołnierzy Wyklętych, 
natomiast Jadwiga Szymań-
ska, kierownik Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku, 
zaprosiła nas do zwiedzenia 
ścieżki ekologicznej w Ja-
skółowie.
Jak zwykle pogoda dopi-
sała. Kilka minut po 12 ko-
lorowy peleton (ponad 60 
osób) ruszył spod biblioteki w kie-
runki figury poświęconej Żołnie-
rzom Wyklętym. Krętą drogą przez 
las dotarliśmy do zamierzonego 
celu. Tam wysłuchaliśmy krótkiej 
opowieści o losach nasielskich 

partyzantów, którzy polegli w la-
tach 50. w miejscowości Popowo, 
a zginęli z rąk żołnierzy Korpusu 
Bezpieczeństwa Publicznego.
Następnie ruszyliśmy zdobywać 
wiedzę ekologiczną. Po dotarciu 
na nieczynne już składowisko od-
padów komunalnych kierownik 
Jadwiga Szymańska przedstawiła 
nam nowoczesne metody utyliza-
cji śmieci. Była również pogadanka 
o ekologii oraz ochronie środo-
wiska. Na zakończenie prelekcji, 
ku uciesze najmłodszych rowe-
rzystów, za dobrą odpowiedź na 
zagadki ekologiczne można było 
zdobyć drobny prezent (długopis, 
kartki z wizerunkiem Nasielska lub 
smycz).
Na finał wyprawy przybył burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski. Za-
prosiliśmy pana burmistrza, gdyż 
rajd ten był dla nas szczególny. Że-
gnaliśmy się z Łukaszem Kraszkie-
wiczem i jego rodziną – opuszczają 
oni nasze strony i przeprowadzają 
się na południe Polski. Do Nasielska 
sprowadzili się 8 lat temu, mają 
czworo dzieci: Franka, Antka, Sta-
sia oraz Olę. Pan Łukasz praco-
wał w aptece a pani Monika była 
nauczycielką w przedszkolu. Ich 
wielką rodzinną pasją jest wszelkie 
wędrowanie, czyli chodzenie, jeż-
dżenie na rowerach i samochodem 
oraz pływanie kajakami.
Burmistrz wręczył im podzię-
kowanie za  wk ład wnie s iony 
w propagowanie aktywnych form 
wypoczynku oraz rozpowszech-

nianie informacji historycznych na 
temat ziemi nasielskiej. Następnie 
Stanisław Tyc i Izabela Mazińska 
wręczyli rodzinie Kraszkiewiczów 
prezent od bibliotekarzy i nasiel-

Do Łukasza i Moniki
Nie ma dziś w Nasielsku takiego mieszkania,
Gdzie by nie było słychać głośnego szlochania.
Płaczą tutaj panny, mężczyźni i żony,
Że Kraszkiewiczanie odjeżdżają gdzieś w dalekie strony.
Gruchnęła wieść Hiobowa w całej okolicy,
Że uciekają od nas gdzieś aż do Dębicy.
Łukaszu i Moniko, cóż to że się stało, 
Że wam się w Nasielsku podobać przestało?
Moniko i Łukaszu, cóż to się zmieniło, 
Że się Wam w Nasielsku mieszkać uprzykrzyło?
Boleje dziś burmistrz nasielskiego grodu,
Że zmniejszy się liczba mieszkańców z Kraszkiewiczów powodu.
Monika i Łukasz i dzieci gromadka,
Razem pół tuzina – to nie lada gratka.
Strata to dla naszej nauki jest również spora,
Bo Łukasz Kraszkiewicz ma stopień doktora.
W Nasielsku nie jest wcale powszechnym zjawiskiem,
Aby tak zacny tytuł widniał przed nazwiskiem.
Żałuje ich również nasza biblioteka, bo nam pomagali.
Jeździli po wertepach, aby przetrzeć szlaki rowerowe,
Auto techniczne i „busik” zawsze były gotowe.
Zabierali starsze panie, co były w ogonie, aby je zatrzymać w naszym peletonie.
Łukaszu i Moniko, nasi przyjaciele, 
kto nam będzie towarzyszył w kolejne niedziele?!

        Stanisław Tyc

skich rowerzystów oraz odczytali 
pożegnalny wiersz.
Zwieńczeniem imprezy było trady-
cyjne ognisko i pieczenie kiełbasek, 
a na deser rowerowy tort.
Już dziś Miejsko-Gminna Bibliote-

ka Publiczna w Nasielsku za-
prasza na następny rajd, który 
odbędzie się 19 lipca 2015 
r. (niedziela). Rozpoczniemy 
nim cykl zwiedzania ziemi na-
sielskiej pt. „Od wschodu do 
zachodu”. Naszym zamiarem 
jest przebycie terenów gminy 
Nasielsk i dotarcie do wszyst-
kich sołectw.
Więcej informacji na ten te-
mat można uzyskać w biblio-
tece w godzinach 9.00–17.00 
lub pod tel. 23 69 12 552.

(b).
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DNI NASIELSKA
W tym roku z okazji Dni Nasielska 
mieszkańcy naszej gminy oraz 
goście przez trzy dni mogli uczest-
niczyć w różnego rodzaju impre-
zach. 
Oficjalne rozpoczęcie nasielskiego 
święta miało miejsce w piątek, 19 
czerwca br., w sali kinowej Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury i w dużej 
mierze było poświęcone obcho-
dom rocznicy 25-lecia samorządu 
terytorialnego. Z tej okazji nasza 
gmina została uhonorowana przez 
marszałka województwa mazo-
wieckiego pamiątkowym meda-
lem „Pro Masovia”.
Były pamiątkowe upominki dla 
osób zasłużonych dla nasielskie-
go samorządu. Obecni mogli też 
wysłuchać wykładu na temat re-

formy administracyjnej i powstania 
samorządów terytorialnych w Pol-
sce oraz zobaczyć występ uczniów 
nasielskiej szkoły podstawowej pt. 
„Moje miasto, moja gmina, mój 
powiat”. W dalszej części uroczy-
stego spotkania goście wysłuchali 
podsumowania pierwszego etapu 
projektu „Mam patent na kulturę” 
realizowanego ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury + inicjaty-
wy lokalne przez Nasielski Ośrodek 
Kultury. Muzycznym uwieńcze-
niem wieczoru był koncert Wojtka 
Gęsickiego, któremu towarzyszyli, 
grając na akordeonach, Rafał Grzą-
ka i Patryk Sztabiński. 
W sobotę,  20 czerwca b r. ,  
na placu przed szkołą podstawową w Nasielsku odbyła się impreza pod 

nazwą „Spoko Loko Day”, której 
pomysłodawcą był Dawid Doma-
ła. Zgromadzili się na niej wszyscy, 
którzy lubią rywalizację sporto-
wą i muzykę. Można było wziąć 
udział w zawodach organizowa-
nych przez nasielskie kluby spor-
towe albo kibicować innym. Nie 
zabrakło też gier i zabaw dla dzieci. 
Jednocześnie można było podzi-
wiać umiejętności m.in: tancerzy 
break dance z „Cojones Grandes”, 
cheeleaderek z ZSZ w Nasielsku, 
a także pokazy grupy Free Art. 
Inni obserwowali, jak powstają tatu-
aże wykonywane przez „Zwierza-
ka Tattoo” lub przyglądali się pracy 
twórców graffiti. Na scenie zagra-
ły zespoły: Halo! Tu Cisza; Jolokia; 
Crue; Hell Device; White Highway 
i Raggabarabanda.
W niedzielę, 21 czerwca br., miesz-
kańcy naszej gminy spotkali się na 
stadionie miejskim, gdzie czeka-
ło na nich wiele atrakcji. Na płycie 
boiska odbywały się mecze piłki 
nożnej, a jednocześnie na scenie 

występowała nasielska or-
kiestra dęta i laureaci konkur-
sów „O Złotą Nutkę” i „Mini 
Dance Show”. Swoimi umie-
jętnościami przed nasielską 

publicznością pochwalili się tance-
rze ze szkoły tańca „Swang”. 
Bardzo ważną i uroczystą częścią 
tego dnia obchodów Dni Nasielska 
było wręczenie uczniom z gmin-
nych szkół nagród za osiągnięcie 
najlepszych wyników w nauce. 
Wraz z dziećmi na scenie poja-
wiali się też ich rodzice, a nagrody 
wręczali Bogdan Ruszkowski, bur-
mistrz Nasielska, i Hanna Pietrzak, 
dyrektor ZOSiP. 
Późnym popołudniem koncertem 
nasielskiego zespołu Raggabaraban-
da rozpoczęła się muzyczna część 
niedzielnych atrakcji. Następnie na 
scenie pojawił się Rudi Schubert 
wraz z zespołem Wały Jagiellońskie, 

który przypomniał publiczności 
swoje dawne przeboje. Niekwestio-
nowanym wydarzeniem wieczo-
ru był występ rockowego zespołu 
IRA. Zgromadził on wielu fanów 
grupy, którzy przyjechali na ten 
koncert z pobliskich miejscowości. 
Przy mocnych dźwiękach wszyscy 
bawili się doskonale, śpiewając wraz 
z wokalistą znane przeboje. Przez 
cały dzień można było odwiedzać 
wesołe miasteczko i skorzystać 
z bogatej oferty gastronomicznej.
Sponsorami tegorocznej imprezy 
były firmy: KABA, Twoje Finanse, 
Bud-Mar oraz Bank Spółdzielczy 
w Nasielsku.

(red.)
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ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Moje miasto, moja gmina, mój powiat
Dnia 12 czerwca br. o godzinie 14.30 
w Szkole Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku odbyła 
się uroczystość podsumowania in-
nowacji pedagogicznej realizowanej 
w klasach drugich. 
Innowacja była rozszerzeniem pro-
gramu „Skarby” i nawiązywała do 
edukacji regionalnej i dziedzictwa 
kulturowego. Pozytywnie zaopi-
niowana przez radę pedagogiczną, 
znalazła się w rejestrze innowacji 
i eksperymentów pedagogicznych 
mazowieckiego kuratora oświa-
ty i była realizowana przez nauczy-
cieli w ramach godzin z art. 42, ust. 
2 karty nauczyciela, w wymiarze 1 
godziny tygodniowo dla każdego 
oddziału. Jej podstawowym założeniem było poznanie najbliższego środowiska i regionu, dostrzeganie specyfi-
ki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy, jak również rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka 
w życiu wspólnot: rodzinnej, klasowej, szkolnej i lokalnej. 
Przez cały rok szkolny uczniowie z wychowawcami gromadzili wiedzę dotyczącą historii i dzisiejszego życia 
w naszym mieście. Program, który zaprezentowali swoim rodzicom i lokalnym władzom, świadczył o tym, 

że wiedza ta była imponują-
ca. Informacje przeplatane były 
piosenkami o Mazowszu i wier-
szami o Nasielsku, które napisali 
uczniowie realizujący innowacje 
pedagogiczne. 
Program artystyczny rozpo-
czynał i kończył wspaniale za-
tańczony przez dzieci polonez 
Piękna nasza Polska cała. Miłym 
akcentem był poczęstunek pro-
duktem regionalnym – chlebem 
z masłem. 

Wychowawcy klas drugich 

ZE SZKÓŁ. PG nr 1 Nasielsk

ZE SZKÓŁ.SP Popowo Borowe

Dzień Dziecka 
W dniu 31 maja 2015 r. na placu wokół 
Szkoły Podstawowej w Popowie Boro-
wym odbył się, kolejny już raz, Dzień 
Dziecka. Organizatorem imprezy była 
działająca przy szkole Rada Rodziców.
Zebranych gości – dzieci, rodziców i po-
zostałych uczestników imprezy – po-
witały przewodnicząca Rady Rodziców 
Katarzyna Charzyńska i dyrektor Teresa 
Przybysz. Obydwie panie złożyły życze-
nia najmłodszym z okazji Dnia Dziecka, 
życzyły dobrej zabawy i zachęciły do 
korzystania z atrakcji, jakie zapewnili dzie-
ciom organizatorzy. A tych atrakcji było 
bardzo wiele. Na przyszkolnym placu za-
baw rozstawiono dmuchaną zjeżdżalnię, 
basen z piłeczkami, wielką trampolinę, 
stoisko z watą cukrową i z prażoną kukurydzą. Najmłodsi mogli przejechać się małymi samochodami lub po-
malować sobie buzię w różnokolorowe wzory. Starsze dziewczynki chętnie odwiedzały salon kosmetyczny, 
gdzie mogły zrobić sobie makijaż czy pomalować paznokcie, używając kosmetyków podarowanych przez Berta 
Cosmetics w Nasielsku. 

Największe zainteresowanie jednak wśród dzieci 
wzbudziła zabawa o nazwie Laser Tag – Elektroniczny 
Paintball. Laser Tag jest bezbolesnym symulatorem 
pola walki, z zachowaniem realizmu realizowanych 
scenariuszy (dźwięk, zasięg strzału, komunikaty). 
Realistyczny wygląd sprzętu w połączeniu z intere-
sującymi scenariuszami dostarczył dzieciom dużo ra-
dości i sporej dawki adrenaliny. Dodać należy że całą 
zabawę prowadził profesjonalny DJ.
Nie byłoby święta bez poczęstunku, który również 
przygotowali członkowie Rady Rodziców. Była kieł-
baska z grilla, pieczywo, surówka i ciasta. Na każde-
go uczestnika pikniku czekały też lody ufundowane 

przez OSP z Jaskółowa. Pogoda wbrew zapowiedziom była wspaniała.
Na zakończenie imprezy przewodnicząca Rady Rodziców podziękowała rodzicom oraz sponsorowi panu Lesz-
kowi Chojnowskiemu z firmy „LECH-DRUK” z siedzibą w Lorcinie za hojność i serce we wspieraniu szkolnych 
imprez dla dzieci i lokalnej społeczności.

Organizatorzy

Najlepsi w zbiórce 
makulatury 
Już po raz kolejny uczniowie Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 im. Kon-
stytucji 3 Maja w Nasielsku zbierali 
makulaturę w ramach konkursu or-
ganizowanego przez zarząd wo-
jewództwa. Efekt – I miejsce na 
Mazowszu w kategorii gimnazjum 

z liczbą uczniów od 200 do 400. 
Zdobyliśmy 99,78 pkt na 100 moż-
liwych do uzyskania. W tym roku 
szkolnym do konkursu dołączyło 
również I Liceum Ogólnokształ-
cące CN-B Feniks w Nasielsku, zaj-
mując II miejsce w województwie 
mazowieckim w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych z 60 punk-
tami. W urzędzie marszałkowskim 
w dniu 18 czerwca 2015 r. odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród 
laureatom.
Tegoroczny, XI Konkurs – zbiór-
ka makulatury – trwał od 1 grudnia 
2014 r. do 31 marca 2015 r. W tym 
czasie młodzież gimnazjalna i po-
nadgimnazjalna zbierała makula-
turę i przekazywała ją do punktów 
zbiórki. Do 30 kwietnia br. placówki 
musiały przesłać raporty z przebie-
gu zbiórki oraz potwierdzenia ilości 
przekazanej makulatury.

Celem konkursu jest podnoszenie 
świadomości ekologicznej wśród 
dzieci i młodzieży oraz kształto-
wanie właściwych postaw zwią-
zanych z ochroną środowiska. 
Intencją konkursu jest także rozbu-
dzenie poczucia odpowiedzialno-
ści za otaczającą nas przyrodę oraz 
zwrócenie uwagi na zagrożenia 
środowiska związane z m.in. pro-
blemem powstawania zbyt dużej 
ilości odpadów. Uczestnicy kon-
kursu mają możliwość współza-
wodnictwa, ale przede wszystkim 
poznania i utrwalenia zasad zwią-
zanych z selektywnym zbieraniem 

surowców wtórnych – co ma bez-
pośredni wpływ na ich zachowa-
nia proekologiczne w przyszłości. 
Nauka przez zabawę i zdrową ry-
walizację pomiędzy placówkami 
dydaktycznymi stanowi najefek-
tywniejszą formę edukacji ekolo-

gicznej dzieci i młodzieży.
W konkursie wzięło udział 19 204 
dzieci ze 155 przedszkoli i szkół 
z całego Mazowsza. Ostatecznie 
tytuł laureata otrzymało 21 placó-
wek oświatowych, które zebrały 
największą liczbę punktów. Wśród 
nagród znalazły się bezprzewodo-
we podwójne mikrofony, flipcharty 
mobilne, zestawy edukacyjne oraz 
pomoce dydaktyczne. 
Zbiórka makulatury jest na ogół 
traktowana jako niewdzięczne za-
jęcie. Wielu z nas zapewne myśli, 
że jest niepotrzebna. A to właśnie 
dzięki wielkiemu zaangażowa-
niu rodziców, znajomych, rodziny 
oraz wielu firm i instytucji udało się 
zgromadzić tak ogromną jej ilość. 
Wielokrotnie nasi uczniowie puka-
li do Państwa drzwi z zapytaniem 
o makulaturę. Jest to zapewne ak-
cja, która pozwala uporządkować 

wiele półek i strychów z zalega-
jących gazet, książek lub innych 
zbędnych papierów. Należy pod-
kreślić, że już po raz czwarty zdo-
byliśmy I miejsce w tym konkursie.
Korzystając z okazji, Dyrekcja Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 
3 Maja i Dyrekcja I Liceum Ogólno-
kształcącego CN-B Feniks w Nasielsku 
oraz uczniowie pragną gorąco po-
dziękować wszystkim za pomoc 
w zbiórce makulatury. Kolejną zbiór-
kę rozpoczynamy już od jutra. Zapra-
szamy do aktywnego udziału w akcji!

Wioleta Sadowska
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Pozdrowienia  
z trasy
Karol Grubecki 1 czerwca br. wyruszył w pieszą po-
dróż dookoła Polski. 25 czerwca otrzymaliśmy od 
niego wiadomość MMS z pozdrowieniami znad mo-
rza. Z jego wyliczeń wynika, że przeszedł już około 
800 km. Udało mu 
się zdobyć najbardziej 
w ysunięt y na pół-
noc punkt Polski, tzw. 
G wia zdę Pó ł noc y, 
która  znaj duj e  s ię 
w Jastrzębiej Górze. 
Idzie się dobrze. Na 
p o c zą tku ro b i ł e m 
krótsze dystanse, żeby przyzwyczaić nogi. Obecnie 
pokonuję ponad 30 km dziennie. Spotykam bardzo 
serdecznych ludzi. Jedni chcą 
mnie podwieźć, inni oferują noc-
leg na własnym podwórku i czę-
stują jedzeniem – mówi Karol.
Nasielszczanin kieruje się teraz 
wzdłuż Wybrzeża na zachód. Jest 
pełen optymizmu. 
Redakcja ŻN kibicuje Karolo-
wi z całych sił i czeka na kolejne 
wieści z trasy. 

- K.T. 

Z NOK. „Mam patent na kulturę – inicjatywy mieszkańców”

Wyniki naboru 
wniosków
Znamy już wyniki konkursu „Mam 
patent na kulturę – inicjatywy miesz-
kańców”, dofinansowanego ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu Dom Kultury + 
Inicjatywy lokalne 2015. 
Mieszkańcy naszej gminy w terminie 
zgłosili sześć inicjatyw, z których aż 
cztery zostaną dofinansowane. 
Wyboru inicjatyw, analizując je pod 
względem merytorycznym i formal-
nym, dokonała Komisja Oceniają-
ca w składzie: Katarzyna Świderska, 
Magdalena Biernacka, Krzysztof Ma-
cias, Danuta Białorucka, Marek Tyc 
– przewodniczący, Janusz Zawadzki 
– sekretarz. 
W terminie osoby fizyczne, grupy 
mieszkańców oraz stowarzyszenia 
zgłosiły następujące inicjatywy:
1. „Budujemy wrażliwość” – Krzysz-
tof Turek;
2. „Integracja mieszkańców w Dolinie 
Wkry” – Stowarzyszenie Dolina Wkry;
3. „Biesiada Sierpniowa” – Grupa So-
łecka;
4. „ŁapZaMajka” – Dawid Domała;
5. „Pokolorujmy Nasielsk” – Dream 
Team;
6. „Nasielska Fabryka Guzikowych Po-
mysłów” – Stowarzyszenie Artystycz-
no-Społeczne „Skafander”.

Każdy z członków komisji mógł przy-
znać danej inicjatywie od 0 do 100 
punktów, które następnie były su-
mowane. W dniu 17 czerwca 2015 
r. Komisja Oceniająca wytypowała 
i przedstawiła do dofinansowania na-
stępujące wnioski:
1. „Pokolorujmy Nasielsk” złożony 
przez Dream Team (437 pkt);
2. „Nasielska Fabryka Guzikowych Po-
mysłów” złożony przez Stowarzysze-
nie Artystyczno-Społeczne Skafander 
(437 pkt);
3. „Biesiada Sierpniowa” złożony przez 
Grupę Sołecką (428 pkt);
4. „ŁapZaMajka” złożony przez Dawi-
da Domałę (329 pkt).
Poniżej podajemy również punktację 
pozostałych wniosków:
1 „Budujemy wrażliwość” inicjatywa 
złożona przez Krzysztofa Turka (282 
pkt).
2. „Integracja mieszkańców w Dolinie 
Wkry” inicjatywa złożona przez Sto-
warzyszenie Dolina Wkry (255 pkt).
Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu za pracę włożoną 
w przygotowanie wniosków. 
Projekty będą realizowane od 17 
sierpnia do 31 października 2015 r.

Janusz Zawadzki

Sprzedam dom   Nasielsk ul. Cisowa
R E K L A M A

Serdeczne podziękowanie  
Pani dr Annie Łapińskiej i Panu dr Kamilowi Kotnarowskiemu 
oraz całemu personelowi Centrum Medycznego w Nasielsku  

za pomoc w opiece nad mamą, 
Ś.P. Wiesławą Karabin; 

ks. Tadeuszowi Jabłońskiemu,  
Panu Organiście – Mateuszowi Rutkowskiemu,  

Panu Kościelnemu – Wiesławowi Czyżewskiemu  
za piękną oprawę mszy pożegnalnej;  

załodze Domu Pogrzebowego z Pomiechówka  
za profesjonalną obsługę pogrzebową  

oraz wszystkim, którzy towarzyszyli  
w ostatniej drodze Zmarłej.

    - Syn z rodziną

FOTOOBSERWATOR

Trzeba mieć talent
W programie te-
gorocznych Dni 
Nasielska znalazł 
s i ę  i n te re suj ą-
cy pokaz grupy 
Free Art. w żon-
glowaniu pi łką. 
O b s e r wo w a l i -
śmy mistrzow-
skie opanowanie 
piłki. Piotr Świerczewski z pobliskich Prusinowic i Marek 
Pietrzak z Sokołówka k. Ciechanowa solo i w duecie po-
kazywali ciekawe sekwencje z pogranicza piłki nożnej 
i sztuki cyrkowej. Choć bliżej im było raczej do sztuki 
cyrkowej…

(az)

Stan developerski
cena 285 tys.

elektryka, hydraulika, 
tynki, gaz

Tel. 602-118-742
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Szukamy domu dla psiaków
Pilnie szukamy dobrych 
domów i odpowiedzial-
nych op iekunów dla 
dwóch ok. 2-miesięcz-
nych szczeniaków, któ-
re został y znalezione 
w za Nasielsk iem. To 
rodzeństwo, piesek (ma 
czarny pyszczek) i sucz-
ka (rudy pyszczek). 
Zwierzaki są bardzo przyjacielskie i lgną do ludzi. Prawdopodobnie ktoś je wyrzucił z samochodu, bo nie 
boją się jeździć autem. Pieski są już zaszczepione i odrobaczone, czyli gotowe do adopcji. 
Więcej informacji na temat zwierzaków pod nr. tel. 608 350 378. 

NASZE DZIECI

Czas radosnych dziecięcych festynów
NASZE DZIECI.  
Samorządowe Przedszkole Nasielsk

Pożegnanie przedszkola
Dobiega końca rok szkolny 2014/2015. W dniach 24–25 czerwca od-
były się w przedszkolu uroczystości pożegnania dzieci z grup 5-latków. 
Starszaki w odświętnych strojach wystąpiły przed dyrektor Hanną 
Szumską, nauczycielami, pracownikami Samorządowego Przedszkola 

i rodzicami. Do występu przygotowały się z dużym zaangażowaniem. 
Na samym początku dzieci powitały zebranych gości pięknym polskim 
tańcem narodowym – polonezem. Na ich twarzach widać było powa-

gę i skupienie. Przedstawiony program wszystkim bardzo się podobał, 
co potwierdziły głośne brawa. Nie zabrakło również łez wzruszenia ze 
strony nauczycieli i rodziców. 
Na pamiątkę pobytu w przedszkolu 5-latki otrzymały dyplomy i drob-

ne upominki. Uroczystość zakończyła się słodkim podwieczorkiem, 
przygotowanym przez rodziców i panie z obsługi. 
Starszaki na zawsze pozostaną w naszej pamięci i naszych sercach.  
Życzymy im samych sukcesów w szkole, a teraz przede wszystkim  
odpoczynku i wspaniałych wakacji.

Marta Ciesielska

Pierwsze tygodnie czerw-
ca to wyjątkowy czas dla 
dzieci. To permanentny 
Dzień Dziecka, świętowa-
ny w rodzinach. A często 
rodziną jest też przedszko-
le, szkoła, stowarzyszenie, 
miasto itd.

Radosne festyny 
w „Sakolandii”
„ Sakolandia” to jedno 
z czterech przedszko-
li w naszej gminie. Jest 
placówką niepubliczną, 
prowadzoną przez pod-
miot prywatny. Zlokalizowane jest 
na granicy naszego miasta i wsi 
Kosewo. Dzień Dziecka trwa tu-
taj właściwie cały rok, ale dzień  
1 czerwca i początek tego miesiąca 
jest czasem szczególnym. Ważne 
wydarzenia związane z tym okre-

sem miały miejsce w dniach 6 i 8 
czerwca – odbyły się tu dwa fascy-
nujące festyny.
Pierwszy – „Bal w Zaczarowanym 
Ogrodzie” – był przeznaczony dla 
dzieci z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego, czyli dla 
dzieci niepełnosprawnych. Od-
był się w sobotę 6 czerwca. Drugi 
z nich, „Festyn rodzinny”, zorgani-
zowano w poniedziałek 8 czerwca 
i adresowany był do całej przed-
szkolnej rodziny, a szczególnie do 
przedszkolaków i ich rodziców. 

Bal dla dzieci z orze-
czeniami o niepełno-
sprawności
Na niecodzienny „Bal w Zaczaro-

wanym Ogrodzie” wszystkie dzie-
ci z Nasielska i gminy posiadające 
orzeczenia o niepełnosprawności 
zaprosili: Stowarzyszenie Przyja-
zna Wspólnota, radna powiatu no-
wodworskiego Renata Włodarska 
i Niepubliczne Przedszkole Sako-

landia. Organizatorów wsparła też 
Fundacja „Bądźmy Razem”.
Bal odbywał się w obiektach Niepu-
blicznego Przedszkola Sakolandia, 
ale jego uczestnicy mogli też udać 
się w podróż po ulicach Nasielska 
zabytkową karocą.
W „Zaczarowanym Ogrodzie” 

przedszkola „Sakolandia” gości 
powitała wróżka Dobroduszka. 
Ona też dzięki magicznym zaklę-
ciom przeniosła zaproszone dzie-
ci do Krainy Bajek. 
Wszystkie gry i zabawy były do-
stosowane do możliwości per-
cepcyjnych i ruchowych dzieci. 
Maluc hy m ia ł y  też  możnoś ć 
s p o t k a n i a  s i ę  z  M ys zk ą  M i k i 
i  Kaczorem Donaldem, a tak-
że skorzystać z usług fotobudki 
i zrobić sobie bajkowe zdjęcie. 
Atrakcji i niespodzianek było co 
niemiara. W zabawach uczest-
niczyli też goście, a panie na-
uc z yc ie lk i  z  N iep ub l ic zne go 
Przedszkola „Sakolandia” zainsce-
nizowały baśń o Kopciuszku. Na 
dzieci czekały ponadto słodkości 

i pyszności z grilla. Na koniec na 
zabawowy plac wniesiono piękny 
tęczowy tort, który uczestnikom 
balu bardzo smakował. Na od-
chodne wszystkie dzieci otrzy-
mały upominki.

Sakolandiowy festyn 
rodzinny
W poniedziałek 8 czerwca ogród 
„Sakolandii” był wypełniony po 
brzegi. Dyrekcja i pracownicy przed-
szkola dwoili się i troili, aby jak najser-
deczniej podjąć dzieci, ich rodziny 
i zaproszonych gości. Popisywały się 

też dzieci. Śpiewa-
ły i tańczyły, poka-
zując przy tym, jak 
pracowicie i poży-
tecznie spędzały 
czas w Choć wszę-
dzie rozbrzmiewał 
język polski, dzie-
ci udowodniły, że 
i język angielski nie 
jest im obcy. Scen-
kę w tym języku za-
prezentowała grupa 
Biedronek. Pięknie 
prezentowały się 
też Rybki, Motylki. 
Żabki, Pszczółki. 
Rodzice byli dum-

ni ze swych pociech. Na festynie 
nie zabrakło też babć ani dziadków, 
którzy przeżywali występy swych 
wnucząt. Dumna była też dyrek-
cja i przedszkolne ciocie, które, jak 
było widać, radośnie obserwowały 
występy swych podopiecznych.
Dużo było wspólnej zabawy i za-
bawnych konkursów. Można było 
też przyozdobić swoją buzię, wy-
konać ozdoby techniką origami, 
malować serduszka, wykonać biżu-
terię, zapleść warkoczyki. W trakcie 
festynu uhonorowano także lau-
reatów gminnego konkursu MINI 
DANCE SHOW. Swoje umiejętności 
zaprezentowały przedszkolaki, któ-
re brały udział w gminnym konkur-
sie piosenkarskim „O Złotą Nutkę”.
Na strudzonych uczestników festy-
nu czekały też słodkie smakowito-
ści i potrawy z grilla. 

andrzej zawadzki
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Kino NIWA ZAPRASZA
1–5 lipca godz. 17.00

Jurassic World 3D
PrzygodowySci-Fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 4 min

Naukowcy tworzą nowy gatunek dinozaura. 

Wkrótce sytuacja wymyka się spod kontroli  

i gad ucieka z parku. 

1–5 lipca godz. 19.00

Dziewczyna warta grzechu
Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 33 min

Żonaty dyrektor Broadwayu zakochuje się  

w prostytutce, która pragnie zostać aktorką. 

Swoją pracą próbuje ułatwić dziewczynie dro-

gę do kariery.

8–12 lipca godz. 17.00

Avengers: Czas Ultrona 3D
AkcjaSci-Fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 21 min

Najpotężniejsi bohaterowie na Ziemi łączą swoje 

siły, aby zniszczyć Ultrona.

8–12 lipca godz. 19.30

Lato w Prowansji
Dramat, Komedia; Francja; Czas trwania: 1 godz. 45 min

Rodzeństwo spędza wakacje w Prowansji  

u dziadka, którego z powodu rodzinnych kon-

fliktów nigdy wcześniej nie poznało.

15–19 lipca godz. 15.00 i 17.00

Minionki 3D (dubbing)
Animacja, familijny, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 

30 min.

Gru zostaje zatrudniony przez tajną organiza-

cję, aby powstrzymać złą Scarlet Overkill, która 

u boku męża, wynalazcy Herba, planuje przejąć 

władzę nad światem. 

15–19 lipca godz. 19.00

Naznaczony: rozdział 3
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 37 min.

Quinn Brenner, czując, że duch matki chce się 

z nią skontaktować, prosi o pomoc medium  

Elise. 

Baran 21.03–20.04
Czekają Cię teraz interesujące spotkania 
i ciekawe znajomości. Poświęć więcej 
czasu sprawom domowym. Dokończ 
remont mieszkania i wyjedź na plano-
wany od dawna urlop. 

Byk 21.04–20.05
Wszystkie sprawy układają się po Twojej 
myśli. Firma prosperuje doskonale, dlate-
go masz teraz okazję odpocząć od spraw 
zawodowych. Zabierz rodzinę i wyjedź na 
długie wakacje. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Nadchodzi czas na pomyślne zmiany. Naj-
pierw jednak musisz popracować nad swo-
im postępowaniem i zdecydować, co jest 
dla Ciebie najważniejsze. Znajdź czas, by 
zadbać o swoje zdrowie.

Rak 22.06–22.07
Dajesz się zbyt łatwo wyprowadzić z rów-
nowagi. Jesteś nerwowy i rozdrażniony, 
a wszystko to przez nadmiar obowiązków 
zawodowych. Więcej czasu poświęć na 
aktywny odpoczynek. 

Lew 23.07–23.08
Zapragniesz zmienić swoje życie, i to dość 
radykalnie. Jednak wszystkie zmiany planuj, 
licząc przede wszystkim na własne siły. Za-
wsze możesz liczyć też na rodzinę i spraw-
dzonych przyjaciół. 

Panna 24.08–22.09
Dzięki pracowitości i konsekwencji w działa-
niach uda Ci się osiągnąć konkretne rezultaty. 
To bardzo pomyślny czas dla pracy w zespo-
le. Masz szansę zostać dobrym i rozsądnym 
przełożonym.

Waga 23.09–23.10
To dobry czas dla Ciebie i Twojej rodziny. 
Będziesz mógł nie tylko polepszyć swoje 
życie, ale również na nowo zweryfikować 
swoje główne cele. Poznasz wielu ludzi, 
którzy staną się dla Ciebie ważni.

Skorpion 24.10–22.11
W Twoim życiu nagromadziło się sporo 
problemów związanych ze sprawami fi-
nansowymi, ale nie martw się, niebawem 
wyjdziesz na prostą. Posłuchaj najbliższych 
i zrób niezbędne badania. 

Strzelec 23.11–21.12
Poczujesz przypływ sił witalnych i będziesz 
to umiał przekuć w sukces w interesach. 
Dzięki życzliwości, poczuciu sprawiedli-
wości i uczciwości możesz liczyć na po-
moc innych. 

Koziorożec 22.12–20.01
Twoje poważne podejście do spraw za-
wodowych i odpowiedzialność potrafi 
zmęczyć najbliższych. Uważaj, żeby Two-
je ambicje nie wyrządziły szkody w rela-
cjach rodzinnych.

Wodnik 21.01–19.02
W sprawach zawodowych wykażesz się 
przywódczym charakterem i pewno-
ścią siebie. Ale pamiętaj, że powinieneś 
uwzględniać także zdanie innych, a nie 
tylko własne pomysły.

Ryby 20.02–20.03
Musisz zweryfikować swoje plany na naj-
bliższe miesiące. Warto teraz podejmować 
ważne decyzje, jak np. zmiana pracy lub 
podjęcie własnej działalności. To sprzyjają-
cy czas na założenie rodziny. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519 529 925.

Usługi dekarskie i ogólnobudowlane.  
Tel. 607 800 748; 517 099 737.

Sprzedam tanio działki budowlane.  
Tel. 518 445 613.

Sprzedam działkę budowlaną 1400 m2, 
Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997 717.

Sprzedam kurki, koguty, kaczki, gąski.  
Tel. 509 878 642.

Sprzedam działki z warunkami zabudowy. 
Prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.

Firma BUD-MAR Marcin Myśliński 
zatrudni pracownika na stanowisko 
MONTAŻYSTA-KIEROWCA. Miejsce 
pracy – Nasielsk. Wymagania: prawo 
jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do 
wykonywania pracy fizycznej i pracy 
na wysokościach. Oferujemy: umowę 
o pracę, wynagrodzenie uzależnione 
od doświadczenia. Kontakt: BUD MAR 
Nasielsk, tel. 509 175 901.

Do wynajęcia lokal w centrum Nasielska 
(k.Baszty). Tel. (23) 69 12 655.

Dom do wynajęcia w Nasielsku. Tel. 668 
110 745; 668 397 638.

Sprzedam 10 ha trawy - Chmielewo.  
Tel. 662 793 170.

Zatrudnię do pomocy przy dzieciach.  
Tel. 600 097 326.

Sprzedam działkę 910 m2, ul. Cisowa, 
Nasielsk. Tel. 501 622 325.

Sprzedam ziemię 4 ha. Tel. 665 777 357.

Zatrudnię do prac polowych i gospodar-
czych. Tel. 609 442 143.

Sprzedam nową kuchenkę turystyczną 
4-palnikową. Tel. 607 048 929.

Instalacje elektryczne od A do Z - 15 zł/
punkt. Tel. 534 011 229.

Sprzedam działkę budowlaną 2400 
m2 (media) przy drodze asfaltowej – 
Mazewo Wł. Blisko stacji PKP. Cena 140 
000 zł do negocjacji. Tel. 606 409 569.

Sprzedam dom w Kosewie 90 m2 z działką 
5800 m2. Tel. 602 550 852.

Zamienię mieszkanie 61 m2 na mniejsze 
lub dom w okolicach Nasielska. Tel. 601 
581 743.

Sprzedam ładne i wyremontowane miesz-
kanie 3-pokojowe, 63 m2, ul. Warszawska. 
Tel. 665 800 112.

Dotacje unijne PROW 2014-2020. 
Doradztwo, wypełnianie wniosków. 
Najbliższe nabory: Modernizacja 
Gospodarstw Rolnych, Młody Rolnik, 
Małe Gospodarstwa. Tel. 795 931 529.
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ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19.00, oraz w niedziele o godz. 18.00.

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, tel. 697 577 804.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.

Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych; Zapraszamy na miting grup DDA i DDD w każdą środę 
o godz. 19.00. 

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.  

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Ocieplanie, elewacje, elektryka. Tel. 667 
569 562.

Bramy, balustrady. Budowa ogrodzeń. 
Tel. 607 687 306.

Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2 
– Nasielsk, ul. Topolowa.

Sprzedam działkę przemysłowo-budow-
laną 2523 m2 – Nasielsk, ul. Przemysłowa. 
Tel. 722 322 044.

Sprzedam działkę rekreacyjno-budowla-
ną 1493 m2 – Jurzynek k.Nowego Miasta 
(3 km od Zalewu.) Tel. 697 222 108.

Zlecę usługę na kosiarkę bijakową.  
Tel. 504 865 856.

Sprzedam chwytak do bel na podnośnik 
+ pług 4-skibowy zagonowy. Tel. 605 
173 213.

Sprzedam garaż blaszany o wymiarach 
2,60 x 4,70 m. Cena do uzgodnienia. Tel. 694 194 895 po godz. 17.00.

Zatrudnię pracownika na myjnię ręczną w Stanisławowie, wiek do 35 lat.  
Tel. 502 076 594.

Zlecę pokrycie dachu blachą trapez 150 m2 - w lipcu, sierpniu. Tel. 795 249 353.

Działki pod budowę w pobliżu Nasielska o różnych parametrach już od 25 tys. zł. 
Tel. 502 618 988.

Sprzedam krowy mleczne. Tel. 664 754 028.

Niedrogo sprzedam nowy dom 215 m2, działka 1350 m2 do zamieszkania – Nasielsk. 
Tel. 669 951 207.

Koszenie rzepaku, zbóż – wraz z transportem. Tel. 507 113 478.

Sprzedam agregat uprawowo-siewny, przyczepę i sianokiszonkę. Tel. 507 113 478.

OGŁOSZENIA  
DROBNE

Obsługiwane adresy:
Broninek, Pianowo, Głodowo, 

Kędzierzawice, Krzyczki, 
Dąbrowa, Pniewo, Chrcynno

Obsługiwane adresy:
Popowo, Jaskółowo, 

Chechnówka, Lorcin, Żabiczyn, 
Paulinowo, Młodzianowo

Obsługiwane adresy:
Wągrodno, Nuna, Krogule, Budy 

Siennickie, Cegielnia Psucka, 
Psucin

Obsługiwane adresy:
Studzianki, Miękoszynek, 

Dębinki, Morgi, Czajki

Obsługiwane adresy:
Toruń, Miękoszyn, Zaborze, 

Lelewo, Ruszkowo, Mokrzyce

Obsługiwane adresy:
Dobra Wola, Nowa Wrona, 
Borkowo, Nowiny, Cieksyn, 

Wiktorowo

HARMONOGRAM 2015 HARMONOGRAM 2015 HARMONOGRAM 2015 HARMONOGRAM 2015 HARMONOGRAM 2015 HARMONOGRAM 2015

Odpady zmie-
szane

Odpady segre-
gowane

Odpady zmie-
szane

Odpady segre-
gowane

Odpady zmie-
szane

Odpady segre-
gowane

Odpady zmie-
szane

Odpady 
segregowane

Odpady zmie-
szane

Odpady segre-
gowane

Odpady zmie-
szane

Odpady 
segregowane

6, 20 lipiec 20 lipiec 13, 27 lipiec 27 lipiec 7, 21 lipiec 7 lipiec 14, 28 lipiec 28 lipiec 3, 17 lipiec 3 lipiec 1, 15 lipiec 1 lipiec

3, 17 sierpień 17 sierpień 10, 24 sierpień 24 sierpień 4, 18 sierpień 4 sierpień 11, 25 sierpień 25 sierpień 7, 21 sierpień 7 sierpień 5, 19 sierpień 5 sierpień

7, 21 wrzesień 21 wrzesień 14, 28 wrzesień 28 wrzesień 1, 15 wrzesień 1 wrzesień 8, 22 wrzesień 22 wrzesień 4, 18 wrzesień 4 wrzesień 2, 16 wrzesień 2 wrzesień

5, 19 październik 19 październik 12, 26 październik 26 październik 6, 20 październik 6 październik 13, 27 październik 27 październik 2, 16 październik 2 październik 7, 21 październik 7 październik

2, 16 listopad 16 listopad 9, 23 listopad 23 listopad 3, 17 listopad 3 listopad 10, 24 listopad 24 listopad 6, 20 listopad 6 listopad 4, 18 listopad 4 listopad

7, 21 grudzień 21 grudzień 14, 28 grudzień 28 grudzień 1,15 grudzień 1 grudzień 8, 22 grudzień 22 grudzień 4, 18 grudzień 4 grudzień 2, 16 grudzień 2 grudzień

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, MAŁE OPONY SAMOCHODOWE: 05.10.2015

Obsługiwane adresy:
Konary, Malczyn, Andzin, 

Kosewo, Chlebiotki

Obsługiwane adresy:
Kątne, Mazewo, Winniki, 

Słustowo, Lubomin, Lubominek, 
Jackowo

Obsługiwane adresy:
Pieścirogi Stare, Pieścirogi Nowe

Obsługiwane adresy:
Mogowo

Obsługiwane adresy:
Siennica

HARMONOGRAM 2015 HARMONOGRAM 2015 HARMONOGRAM 2015 HARMONOGRAM 2015 HARMONOGRAM 2015

Odpady zmie-
szane

Odpady segre-
gowane

Odpady zmie-
szane

Odpady segre-
gowane Odpady zmieszane Odpady segrego-

wane
Odpady 

zmieszane Odpady segregowane Odpady zmieszane Odpady segregowane

6, 20 lipiec 6 lipiec 8, 22 lipiec 8 lipiec 13, 27 lipiec 13 lipiec 2, 16 lipiec 2 lipiec 8, 22 lipiec 8 lipiec

3, 17 sierpień 3 sierpień 12, 26 sierpień 12 sierpień 10, 24 sierpień 10 sierpień 6, 20 sierpień 6 sierpień 12, 26 sierpień 12 sierpień

7, 21 wrzesień 7 wrzesień 9, 23 wrzesień 9 wrzesień 14, 28 wrzesień 14 wrzesień 3, 17 wrzesień 3 wrzesień 9, 23 wrzesień 9 wrzesień

5, 19 październik 5 październik 14, 28 paździer-
nik 14 październik 12, 26 październik 12 październik 1, 15 paździer-

nik 1 październik 14, 28 październik 14 październik

2, 16 listopad 2 listopad 14, 25 listopad 14 listopad 9, 23 listopad 9 listopad 5, 19 listopad 5 listopad 14, 25 listopad 14 listopad

7, 21 grudzień 7 grudzień 9, 23 grudzień 9 grudzień 14, 28 grudzień 14 grudzień 3, 17 grudzień 3 grudzień 9, 23 grudzień 9 grudzień

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, MAŁE OPONY SAMOCHODOWE: 08.10.2015

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA II PÓŁROCZE 2015



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT    SPORT    SPORT    SPORT    

R E K L A M A

R E K L A M A BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwunastego”, 26.06.2015 r.:
1. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   74 pkt (58,73%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   74 pkt (58,73%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   72 pkt (57,14%)
4. Robert Truszkowski – Marek Olbryś   70 pkt (55,55%)
5. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski   60 pkt (47,62%)
6. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski    56 pkt (44,44%)
7. Janusz Muzal – Janusz Wydra    54 pkt (42,86%)
8. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   44 pkt (34,92%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1-2. Marek Olbryś    73 pkt
 Robert Truszkowski   73 pkt
3-6. Mariusz Figurski    68 pkt
 Piotr Kowalski    68 pkt
 Zbigniew Michalski   68 pkt
 Grzegorz Nowiński   68 pkt
7. Waldemar Gnatkowski   48 pkt
8-9. Janusz Muzal    47 pkt
 Janusz Wydra    47 pkt
10. Paweł Wróblewski    43 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Nieudane 
zakończenie sezonu
O s t a t n i  m e c z  w  s e z o n i e 
2014/2015 Żbik rozegrał na wła-
snym boisku. Przeciwnikiem była 
drużyna z Troszyna. Niestety, go-
ście pokazali, że Żbik jest im nie-
groźny, i pokonali go 1:0. 
Pora żka n ie  była  zbyt  w yso -
ka, ale oznacza ona stratę trzech 
punktów i zajęcie ostatecznie 
siódmego miejsca w ciechanow-
sko-ostrołęckiej lidze okręgowej. 
To niezbyt zaszczytne miejsce 
i oznacza regres w stosunku do 
lat ubiegłych. Kibice są wyraźnie 
zawiedzeni i coraz rzadziej towa-
rzyszą swym ulubieńcom w wal-
ce o ligowe punkty.
Zauważyli to kiedyś kibice Mako-
wianki z Makowa Mazowieckie-
go, dedykując naszym piłkarzom 
boiskową przyśpiewkę: Po co wy 
gracie, skoro kibiców nie macie . 
Obie „strony medalu” winny się 
szanować, a wyrazem szacunku 
dla kibica jest dobra i skuteczna 
gra… 
Wydaje się, że mecz z druży-
ną z Trosz yna n ie musia ł  być 
przegrany. W liczbach zwycię-
stwo dawało niewiele, bo tylko 
przesunięcie się w ligowej tabe-
li z miejsca siódmego na szóste. 
Możl iwośc i  z w ycięst wa był y. 
I  chociaż najsprawiedl iwszym 
wynikiem byłby remis, to jednak 
drużyną nieco lepszą był Żbik. 
Nasi zawodnicy częściej posiadali 
piłkę i stworzyli więcej groźnych 
sytuacji pod bramką przeciwnika. 
Jednak wynik bramkowy był ko-
rzystniejszy dla gości z Troszyna, 
którzy potrafili wykorzystać jedną 
z nielicznych sytuacji podbram-
kowych i wywieźli z Nasielska 
trzy punkty. Zwycięską bramkę 
dla gości zdobył w 75. minucie 
meczu Dominik Zalewski.
W kilku ostatnich meczach Żbik 
jako pierwszy tracił bramkę. Fakt 
taki pobudzał naszą drużynę do 
walki i najczęściej już po dwóch 
minutach była odpowiedź w po-
staci bramki strzelonej przez na-
szych zawodników. Tym razem 
stało się inaczej i wszystkie akcje 
ofensywne naszej drużyny koń-
czył y się na przedpolu bramki 
przeciwnika.
Goście z Troszyna byli, co dało 
się zauważyć, bardzo zadowoleni 
ze zwycięstwa w Nasielsku. Prze-
sunęło ich ono w tabeli na miej-
sce czwarte. Wygrali, bo chyba 
bardziej przyłożyli się do gry niż 
nasielscy zawodnicy. Nasi pi ł-
karze momentami grali bardzo 
ładnie, ale, niestety, mało sku-
tecznie. Jedno, z czego można 
się cieszyć, to podniesienie pił-
karskich umiejętności niektórych 
naszych młodszych zawodników. 
Starsi wiekiem gracze będą po-
woli rozstawali się z boiskiem.
Wydaje się, że mijający sezon pił-
karski mógł być bardziej udany, 
a nawet zakończyć się awansem. 

Warunek był jeden: na poszcze-
gólnych meczach nie powinno 
brakować podstawowych zawod-
ników. Kontuzja wyeliminowała 
z walki Daniela Szadkowskiego, 
a zawodnika o takich umiejętno-
ściach właśnie brakowało druży-
nie. Przez połowę sezonu nie grał 
Marek Osiński. O absencji innych 
zawodników trudno mówić, po-
nieważ nader często wynikała ona 
z przyczyn niezbyt chwalebnych.
Reasumując: Żbik w 30 meczach 
mistrzowskich zdobył 48 punk-
tów. To wynik 15 wygranych spo-
tkań i trzech remisów (15x3 +3); 
12 spotkań Żbik przegrał, w tym 
aż 5 na własnym boisku. Przeciw-
nicy strzelili nam 56 goli. Myśmy 
celnie strzelali 55 razy. Najlep-
szym strzelcem naszej drużyny 
był Marek Osiński. Grając tylko 
w rundzie wiosennej, strzelił prze-
ciwnikom 18 bramek.
Najbardziej zacięte pojedynki 
toczyli nasi piłkarze z lokalnym 
przeciwnikiem – Soną Nowe Mia-
sto. Nie wiadomo, czy uważać to 
za sukces, ale zauważyć warto, 
że Żbik walnie przyczynił się do 
tego, że nasi sąsiedzi nie awan-
sowali do IV ligi. Ostatecznie za-
jęli trzecie miejsce. Punkty, jakie 
drużyna znad Sony straciła w po-
jedynkach z nasza drużyną, wy-
starczyłyby, aby Sona weszła do 
IV ligi bez baraży. W historii poje-
dynków tych drużyn zdarzało się, 
że sytuacja była odwrotna. 

andrzej zawadzki 


