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R E K L A M A

Z MIASTA

Przebudowa 
chodnika na 
Warszawskiej
Kilka dni temu rozpoczęto inwe-
stycję, na którą mieszkańcy miasta 
czekali od lat. Chodzi o przebudo-
wę chodnika w ulicy Warszawskiej 
na odcinku wzdłuż bloków. – Jest to 
kontynuacja rozpoczętej przebudo-
wy chodnika wzdłuż ulicy Warszaw-
skiej po lewej stronie w kierunku 
Pułtuska. Stare płyty chodnikowe 
są wymieniane na kostkę brukową. 
Termin realizacji zadania zaplano-
wano na połowę lipca, natomiast 
koszt inwestycji wynosi 150 tys. zł. – 
mówi Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. – W przyszłym roku 
przebudowa będzie kontynuowana 
na kolejnym odcinku – dodaje pani 
rzecznik.
Nowy chodnik poprawi nie tylko es-
tetykę miasta, ale i zwiększy bezpie-
czeństwo jego mieszkańców.

mb. 

Z GMINY

Pożar budynku 
W środę, 8 czerwca br., doszło do groźnego pożaru przy ulicy Piaskowej w Nowej Wsi. W jego wyniku całkowicie spłonęło poddasze opuszczonego bu-
dynku. Nie było osób poszkodowanych. W akcji brały udział zastępy OSP Psucin i OSP Jackowo oraz JRG Nowy Dwór Mazowiecki i WSP Pomiechówek.

mb.

Z MIASTA

Fałszywy 
alarm
W środę, 8 czerwca br., do nasiel-
skiego magistratu wpłynął e-mail 
o podłożonym w budynku ładunku 
wybuchowym. Ok. godz. 14.30 pra-
cownicy magistratu i interesanci 
zostali ewakuowani, a urząd przeszu-

kano nie znajdując w nim żadnych 
podejrzanych pakunków. W akcji 
alarmowej uczestniczyła policja i jed-
nostki straży: OSP Jackowo, OSP Psu-
cin i JRG Nowy Dwór Mazowiecki. 
Tego dnia w wielu instytucjach pu-
blicznych na terenie powiatu no-
wodworskiego, jak i całego kraju 
ogłoszono, na szczęście fałszywe, ale 
za to kosztowne, alarmy bombowe.

(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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA 
INTERESANTÓW:

W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00

W SPRAWACH SKARG 
I WNIOSKÓW

Poniedziałek 16.00–18.00
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 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione 

w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miej-

skiego w Nasielsku)

Dyżury aptek 
W  dni  powszednie,  niedziele,  dni  świąteczne  oraz  inne  dni wolne  od  pracy  

dyżur rozpoczyna  się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800

dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045
13.06.-19.06.2016r. - Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk;

20.06.-26.06.2016r. - Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek;
27.06.-3.07.2016 r. - Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek.

  Na podstawie Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.11.2015 r.

(red.)

Z UM

Parkowanie pojazdów podczas 
uroczystości w Popowie Borowym
Mając na uwadze zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu uroczy-
stości w Popowie Borowym w dniu 26 czerwca 2016 r. (niedziela), po usta-
leniu z Komisariatem Policji w Nasielsku, zwracam się z prośbą, aby wszystkie 
pojazdy przed mszą św. parkowały wyłącznie z jednej strony drogi wojewódz-
kiej nr 622, tj. na poboczu przy pasie ruchu w kierunku Szadek. Natomiast 
po zakończeniu uroczystości przy krzyżu w Popowie Borowym proszę, aby 
pojazdy kierowały się na dalszą część uroczystości (przy Szkole Podstawo-
wej w Popowie Borowym), jadąc dalej drogą wojewódzką nr 622 i skręcając 
w prawo na skrzyżowaniu z miejscowością Jaskółowo.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Z UM

Zmiany  
w systemie 
gospodarki 
odpadami
Informujemy, że Rada Miejska 
podjęła stosowne uchwały i od  
1 lipca 2016 r. gminnym systemem 
gospodarki odpadami zostaną rów-
nież objęte nieruchomości nieza-
mieszkałe (zakłady pracy, instytucje, 
szkoły, przedszkola, zakłady ga-
stronomiczne, hotele, pensjonaty, 
domy opieki społecznej itp.) oraz 
domki letniskowe lub inne nieru-
chomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Od lipca br. wszystkie odpady wy-
tworzone na terenie gminy będzie 
odbierała firma wyłoniona przez 
gminę w drodze przetargu nieogra-
niczonego. Odpady będą odbiera-
ne w zamian za uiszczoną na konto 
gminy Nasielsk opłatę. Właścicie-
le domków letniskowych i innych 
nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynko-
we opłatę za odbiór odpadów będą 
wnosili w formie ryczałtu. 
Natomiast z nieruchomości nie-
zamieszkałych będą odbierane 
wyłącznie odpady komunalne 
– odpady poprodukcyjne nie są 
objęte tym systemem. Opłata za 
odpady komunalne będzie iloczy-
nem zadeklarowanej liczby po-
jemników oraz określonej stawki za 
pojemnik. 
Właściciele nieruchomości nieza-
mieszkałych zapewniają pojemniki 
na odpady segregowane i zmiesza-
ne we własnym zakresie. 
Stawki za odbiór odpadów z dom-
ków letniskowych, nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe oraz nie-
ruchomości niezamieszkałych będą 
zróżnicowane, tj. niższe w przypad-
ku segregowania odpadów i wyższe 
w przypadku przekazywania wszyst-
kich odpadów jako zmieszane. 
Wysokości stawek ryczałtowych 
oraz stawek za pojemniki zosta-
ną podjęte uchwałą na najbliższej 
czerwcowej sesji Rady Miejskiej. 
Na początku lipca na stronie urzę-
dowej www.nasielsk.pl w zakładce 
„System gospodarki odpadami” 
będzie dostępny wzór deklaracji 
dla tych nieruchomości. Deklara-
cję należy wypełnić i złożyć do tut. 
organu. Deklaracje dostępne będą 
również w Wydziale Budżetu i Fi-
nansów (parter, pokój nr 11). Infor-
macje na temat zmiany systemu 
można uzyskać w Wydziale Środo-
wiska i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: telefonicznie 23/69-33-101, 
e-mailowo: środowisko@nasielsk.
pl lub osobiście (II piętro pokój 206).

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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godziny tych spotkań. Są osoby, które 
pracują i też mają jakieś utrudnienia. 
Ja prowadzę działalność, więc mogę 
przyjść, ale są tacy, że mają problem 
z opuszczeniem miejsca pracy. Stąd 
moja prośba, żeby spotkania orga-
nizować w późniejszych godzinach 
– apelował radny Henryk Antosik 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady jednak, mimo 
krytycznych głosów radnych, swoje-
go zdania nie zmienił i nawoływał, aby 
wykonywanie mandatu traktować po-
ważnie.
–  Ja uważam, że każdy znajdzie 
czas. Komisja nie jest zwoływana 
z dnia na dzień, tylko z tygodnio-
wym wyprzedzeniem. Albo jedno, 
albo drugie. Nie przesadzam, sam 
kiedyś pracowałem i byłem radnym, 
i wiem, jak to było. Tyle lat odbywa-
ły się sesje, posiedzenia komisji Rady 
Miejskiej i nigdy nie było problemu. 
Czy uważa pan, że ci radni, którzy 
uczestniczyli w spotkaniach komisji, 
byli na bezrobociu, wszyscy? Nigdy 
nie było takiego problemu jak w tej 
radzie – powiedział stanowczo Jerzy 
Lubieniecki, w odpowiedzi na apel 
radnego Antosika.
Jak się okazało, głównym przyczyn-
kiem do dyskusji na temat obecno-
ści radnych na posiedzeniach komisji 
stała się osoba radnego Andrzeja 
Malona. Ten, jak twierdził, z powodu 
wykonywanego zawodu, nie może 
uczestniczyć w pracach komisji bu-
dżetu i finansów, która zazwyczaj 
rozpoczyna się o godz. 14.

–  Jestem nauczycielem i mam re-
alizować podstawę programową 
w szkole. Pani dyrektor mnie zwolni, 
a za pół roku powie:, że nie zawrze  
ze mną umowy o pracę, bo nie zre-
alizowałem podstawy programowej 
– mówił radny Andrzej Malon.- Pro-
siłem przewodniczącego komisji bu-
dżetowej kilkakrotnie o przełożenie 
godziny. Akurat w moim przypad-
ku zaczynam lekcje ok. godz. 12– 3, 
a posiedzenia komisji są o 14. I proszę 
mi teraz powiedzieć: trzy razy w tygo-
dniu komisje i ja muszę na nie przyje-
chać, i nie jestem wtedy w szkole. To 
nie jest to, że ja sobie bojkotuję, tylko 
mówię, że nie będę, bo ja mam lek-
cje – dodał.
Kolegi z Rady bronił poza H. Anto-
sikiem także Grzegorz Arciszew-
ski, który przypominał, że A. Malon 
jako przewodniczący komisji oświa-
ty przekładał już godziny komisji na 
prośbę jednego z członków komisji, tj. 
wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. 
Jak zauważyli radni, nie znajdują oni 
takiego samego zrozumienia u rad-
nego Krzysztofa Frączaka, który jest 
przewodniczącym komisji budżetu 
i finansów. Ten chwali sobie stałe za-
sady pracy, które niekoniecznie chce 
zmieniać. Jak jednak sam powiedział, 
do tej pory o zmianę godziny komisji 
apelował do niego tylko jeden czło-
nek komisji, co uważał za niewystar-
czający argument.
W wyniku ostatnich licznych nieobec-
ności radnych przewodniczący Jerzy 
Lubieniecki postanowił obciąć rad-
nym diety. Jak sam mówił, nie wyróż-

niał nikogo i wszystkim nieobecnym 
zmniejszył diety za nieusprawiedli-
wione nieobecności. Od pomniej-
szenia diety uchronił się za to radny 
Henryk Antosik, który usprawiedliwił 
swoją nieobecność sytuacją losową. 
Przypomnijmy także, że nieobec-
ność należy usprawiedliwić pisemnie, 
a zatem żadne wcześniejsze telefony 
nie mają obowiązku powstrzymania 
przewodniczącego od obcięcia diety. 
– Uchwała mówi, że radny który nie 
jest przewodniczącym RM ani prze-
wodniczącym żadnej komisji, otrzy-
muje 50% kwoty bazowej. Jeżeli nie 
ma obecności na jednej komisji, 
jest to 40%, jeżeli jest nieobecny na 
dwóch komisjach – jest to 30%, i tak 
dalej. Kwota bazowa jest to 1766 zł 
w liczeniu diety, jeśli wszystkie obec-
ności są usprawiedliwione albo po 
prostu radny jest na tych sesjach i ko-
misjach, jest to 50% kwoty bazowej, 
czyli 883 zł. Gdy nie ma go na jednej 
sesji bądź komisji i jest to nieuspra-
wiedliwione, to odejmujemy od tych 
50% 10% i dalej analogicznie – tłuma-
czył skarbnik Rafał Adamski.
Jak się okazało, najbardziej poszkodo-
wany stał się radny Marek Jaroszewski. 

Ten, nie pełniąc funkcji przewodni-
czącego żadnej komisji, otrzymuje 
dietę w wysokości 883 zł. W przy-
padku jego nieobecności 25 maja, 
kiedy to miały miejsce obrady ko-
misji budżetu i finansów oraz go-
spodarki komunalnej i ochrony 
środowiska, których jest członkiem, 
otrzymał 30% diety, co oznacza, że 
potrącono mu 600 zł.
–  Poprosiłem pana Kasiaka (pra-
cownik Urzędu Miejskiego, kie-
rownik wydziału inwestycji – red.) 
o pomoc w sprawie sprzątania 
chodnika na ul. Kolejowej na Boże 
Ciało, ale odmówiono mi. Prawda, 
panie burmistrzu? A to prawda, że 
nie byłem, bo pracowałem społecz-
nie – mówił radny Marek Jaroszewski.
Jak powiedział J. Lubieniecki, uspra-
wiedliwienie, że pracowało się 
w czynie społecznym, nie jest sku-
tecznym nieobecności podczas ob-
rad komisji. Uchwała mówi bowiem 
tylko o usprawiedliwieniu w mo-
mencie wydarzenia losowego.
Czy obcięte radnym diety faktycz-
nie będą dla nich przestrogą na 
przyszłość? 

E.G., red. 

Od projektu do diet
W poniedziałek, 6 czerwca br., odbyła 
się XXII, pozaplanowa, sesja nasielskiej 
Rady Miejskiej. W obradach uczestni-
czyło 13 radnych.
W porządku posiedzenia znajdował 
się tylko jeden punkt merytoryczny, 
ale radni wzbogacili go dodatkowo 
o wolne wnioski.
Najpierw Rada przyjęła jednogło-
śnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
i zabezpieczenia środków finanso-
wych jako wkładu własnego, na re-
alizację projektu pn. „Pakiet Startowy 
- poradnictwo konstruowania ścieżki 
zawodowej i kariery nasielskich Gim-
nazjalistów”, wnioskowanego przez 
gminę Nasielsk do współfinansowa-
nia w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Wartość tego projektu to 301 tys. 500 
zł, zaś wkład własny gminy, który bę-
dzie pochodził z rezerwy oświatowej, 
to 30 tys. 150 zł.
Natomiast w wolnych wnioskach po-
jawił się temat absencji radnych na ko-
misjach i niższych diet. Przypomnijmy, 
że w ostatnim czasie z powodu braku 
kworum nie mogło się odbyć cho-
ciażby posiedzenie komisji budżetu 
i finansów. Radni protestują i mówią, 
że to nie jest z ich strony bojkot, tyl-
ko sytuacje losowe bądź brak porozu-
mienia z przewodniczącymi komisji. 
– Nie wszystkim zawsze pasuje ter-
min posiedzenia komisji. Jeśli było-
by to możliwe, to zwracam się do 
przewodniczących poszczególnych 
komisji, aby dopasować wszystkim 
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KRONIKA  

POLICYJNA

KRONIKA OSP
04.06. JRG Nowy Dwór Maz.  
i OSP Nasielsk wyjechały do wy-
padku drogowego na ulicy Ko-
ścielnej .  Dzia łania strażaków 
polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdążenia i udzieleniu pierwszej 
pomocy.
06.06. JRG Nowy Dwór Maz., 
OSP Nasielsk i OSP Nuna wyje-
chały do wypadku drogowego  
w Chechnówce. Działania straża-
ków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia.
08.06. zastępy z JRG Nowy Dwór 
Maz., OSP Nasielsk, OSP Psucin, 
OSP Jackowo i WSP Pomiechó-
wek wyjechały do pożaru nieza-
mieszkałego budynku przy ulicy 
Piaskowej.

13.06. OSP Nasielsk została za-
dysponowana do usunięcia roju 
pszczół z budynku mieszkalnego 
w Nowych Pieścirogach.

R E K L A M A

R E K L A M A

Z GMINY

Iskrzyło na zebraniu OSP
W naszej gminie działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizacyjnie podlegają na szczeblu gminy Zarzą-
dowi Miejsko-Gminnemu ZOSP w Nasielsku. Składa się on z 18 osób delegowanych przez poszczególne jednostki. Co 
cztery lata są wybierane, spośród delegatów jednostek: prezydium, zarząd oraz prezes MG ZOSP. 
Kadencja władz MG ZOSP właśnie minęła i  4 czerwca br. w strażnicy OSP w Jackowie Włościańskim odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze, którego celem było podsumowanie ostatnich czterech lat i wybór nowych władz. Obrady 
miały bardzo burzliwy przebieg. Mocno iskrzyło zwłaszcza po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Najdobitniej-
szym wyrazem zaognionej sytuacji było głosowanie nad udzieleniem prezydium i prezesowi absolutorium. Tylko jeden 
głos różnicy (9:8) zadecydował, że prezydium i prezes tegoż absolutorium nie otrzymali. 
To zrodziło m.in. pytanie, czy osoby z poprzedniego prezydium mają prawo startować w wyborach do nowych władz 
gminnych struktur zarządzających nasielskimi strażami. Odwoływano się do statutu i wiedzy przedstawiciela struktur 

powiatowych ZOSP druha Andrzeja Hiszpańskiego. Przeciwwskazań jednak 
nie znaleziono. 
Przystąpiono więc do przeprowadzenia wyborów. Na prezesa Zarządu Miej-
sko-Gminnego została wybrana druhna Renata Włodarska (OSP Jackowo). 
Wiceprezesami zostali druhowie Marian Rostkowski (OSP Krzyczki) i Kazi-
mierz Drabik (OSP Psucin). Na komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP wy-
brano druha Andrzeja Sosnowskiego z OSP Cieksyn, skarbnikiem został druh 
Marek Więckowski z OSP Nasielsk, na sekretarza wybrano druhnę Karolinę 
Duszyńską z OSP Nuna, zaś członkiem Zarządu został druh Rafał Wierzchoń 
z OSP Jaskółowo.

az

Z GMINY

Pocisk w Cegielni Psuckiej
Jedna z mieszkanek Cegiel-
ni Psuckiej nawet nie spo-
dziewała się, że tak może 
zakończyć się jej sadzenie 
kwiatków. Gdy 4 czerwca br. 
przekopywała swój ogródek, 
by posadzić kolejne rośliny, 
natrafiła na nie lada znalezi-
sko. Jak sama wspomina, na 
początku nie wiedziała, do 
czego się dokopała. Zasta-
nawiała się, czy nie natrafiła 
na jakąś rurę. Jednak podczas 
odsypywania kolejnych łopat 
ziemi trop się nie potwier-
dził. Żeby tego było mało, 
uderzyła łopatą w znalezisko, 
które okazało się być bombą.
– Wezwałam policję, która 
przyjechała z grupą saperów. 
Nawet nie wiedziałam, że tuż 
przed wejściem do domu 
moich rodziców od lat leży 
bomba. Saperzy powiedzieli, 
że jeszcze jedno takie moc-
niejsze uderzenie łopatą w pocisk, a mogłoby wylecieć w górę pół Ce-
gielni – mówi rozemocjonowana kobieta.
Jak się okazało, wspomniana bomba to według dowódcy patrolu rozmi-
nowania nr 20 chor. Roberta Śladkowskiego pocisk artyleryjski typu A 
(do 75 mm). Tym razem skończyło się na strachu. Nie wiadomo jednak, 
ile jeszcze takich znalezisk może leżeć w ziemi na terenie naszej gminy.

E.G

04.06. na ulicy Młynarskiej Bar-
tłomiej W., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował samochodem 
pomimo cofnięciu uprawnień.
03–04.06. w Jackowie nieznani 
sprawcy umyślnie uszkodzili elewa-
cję na budynku OSP. Straty oszaco-
wano na 1000 zł.
06.06. w Chrcynnie kierujący 
ciągnikiem rolniczym wymusił 
pierwszeństwo przejazdu wobec 
samochodu Audi, w wyniku cze-
go doszło do zderzenia. Kierującą 
Audi z obrażeniami ciała przewie-
ziono do szpitala.
09.06. w sklepie Biedronka dwóch 
nieznanych sprawców skradło mie-
nie o wartości 1420 zł na szkodę 
firmy Jeronimo Polska S.A. Poli-
cjanci KP Nasielsk ustalili jednego 
ze sprawców.
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R E K L A M A

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków 
europejskich w gminie Nasielsk
Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków europejskich 
w gminie Nasielsk”. Jego celem jest przedstawienie za pomocą fotografii obiektów, miejsc, inwestycji, działań, które 
zostały zrealizowane na terenie gminy Nasielsk przy wsparciu funduszy unijnych. 
Zgłaszane do konkursu zdjęcie powinno zawierać opis w formularzu zgłoszeniowym. Formularze oraz regulamin 
konkursu można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Nasielsku – www.nasielsk.pl. Konkurs trwa od 9 czerwca  
do 8 lipca 2016 r. Zdjęcia wysyłamy na adres e-mail: konkursfotograficzny@nasielsk.pl. Wybrane zdjęcia z konkursu 
będą miały szanse wzbogacić folder informacyjny, który powstanie w ramach projektu. 
Konkurs jest elementem całości projektu „dobre praktyki w pozyskiwaniu środków europejskich w gminie Nasielsk” 
realizowanego przez Urząd Miejski w Nasielsku.

Z MIASTA

Kłopoty z wodą
Awarie wodociągu miejskiego są ostatnio bardzo częste. Ich przyczyną 
są zazwyczaj pękające stare rury wodociągowe. Jak stare? Niektóre z nich 
były kładzione nawet 70 lat temu – w czasie II wojny światowej. Sieć wo-
dociągowa wymaga natychmiastowej modernizacji. 
Doraźne łatanie na niewiele się zdaje. Sieć jest po prostu dziurawa. Pra-
ca nad usuwaniem awarii jest bardzo uciążliwa i powoduje duże koszty. 
Samo zlokalizowanie awarii jest bardzo trudne. Pracę wykonuje się głów-
nie ręcznie. Spowodowane jest to głównie zagęszczeniem wielu różnych 
sieci wtłoczonych w nasze nie najszersze ulice.
Od kilku dni mogliśmy zaobserwować wzmożoną działalność ekip z 
ZGKiM. Pracownicy techniczni pracowali w bardzo trudnych, a nawet nie-
bezpiecznych warunkach. 
Szkoda tylko, że jak poinformowali nas czytelnicy, nikt nie pomyślał o 
zapewnieniu mieszkańcom z rejonów objętych awariami - dostępu do 
wody, np. dowożąc ją beczkowozami. 

a.z.

FOTOOBSERWATOR

Uwaga na nogi!
Parafianie, którzy zmierzają do kościała św. Woj-
ciecha w Nasielsku powinni mieć oczy szeroko 
otwarte, bo mogą być o krok od złamania nogi. 
A wszystko za sprawą kostki brukowej, która zapa-
dła się przy moście na ul. Żwirki i Wigury. Powstała 
dziura jest dużych rozmiarów i może narobić równie 
dużych problemów nieuważnym pieszym. 

E.G.
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ZAPROSZENIE DKK

Wszystkich miłośników literatury zapraszamy na kolejne spotkanie 
nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, który działa przy Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej. Odbędzie się ono w sobotę, 25 czerw-
ca br., w czytelni nasielskiej biblioteki. Tym razem będziemy omawiać 
książkę pt. Biografie odtajnione. Z archiwów literackich bezpieki au-
torstwa Joanny Siedleckiej. Rozpoczynamy jak zawsze o godz. 11.30. 
Serdecznie zapraszamy.

(red.)

Z BIBLIOTEKI

Znani i lubiani czytają dzieciom
W ramach ogólnopolskiej akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom” Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku prowadziła w maju wielkie 
czytanie. Tegoroczne hasło to „Znani 
i lubiani czytają dzieciom”. 
Tradycyjnie nasze czytanie rozpo-
częło się w Urzędzie Miejskim, gdzie 
4 maja klasa I e spotkała się z zastępcą 
burmistrza Katarzyną Świderską. Po-
dobne spotkanie w urzędzie odbyło 
się 11 maja, tym razem zostało ono 
zorganizowane dla klasy I c. Katarzyna 
Świderska przeczytała dzieciom ba-
jeczki Wiesława Drabika Zaproś krów-
kę na majówkę oraz Same atrakcje 
w letnie wakacje. 
Dzieci zapoznały się także z pracą 
Urzędu, zwiedziły salę konferencyj-
ną i spotkały się Bogdanem Ruszkow-
skim burmistrzem Nasielska. Wśród 
życzeń, jakie mieli najmłodsi miesz-
kańcy odnośnie do naszego miasta, 
pojawiły się: basen, aquapark, siłownia 
i drabina do kosmosu.
5 maja br. pracownicy bibliote-
ki wybrali się, aby czytać wspólnie 
z uczniami klas IV, V i VI ze Szkoły 
Podstawowej w Budach Siennickich 
w Chrcynnie. Powitał nas tam Krzysz-
tof Łukaszewicz, prezes Fundacji Cen-
trum Ochrony Środowiska. Dzieci 
dotarły na miejsce dzięki uprzejmości 
Andrzeja Królaka, prezesa SKR, który 
udostępnił autokar, tym samym jego 
firma również włączyła się do akcji na-
szego czytania. 
6 maja do biblioteki zawitała klasa  
II g z wychowawczynią Ewą Lipowską, 
aby spotkać się z ilustratorką książek 
dla dzieci, nasielszczanką Katarzyną 
Bielanowską. Zajęcia miały nietypo-
wy charakter. Oprócz czytania dzieci 
mogły same wykonać ilustracje do 
czytanej bajki. Okazało się, że to wcale 
nie takie łatwe, ponieważ każdy może 
inaczej interpretować usłyszany tekst.
9 maja bibliotekarze udali się wraz 
z klasą III i jej wychowawczynią Be-
atą Białorucką na czytanie do Banku 
Spółdzielczego w Nasielsku. Przy-
byłych powitał prezes Ireneusz Gó-
recki, który zapoznał gości z historią 
swojej placówki. Następnie wspólnie 
z dziećmi przeczytał wiersz Władysła-
wa Bełza Kto ty jesteś?, wierszowaną 
opowieść O Smoku Wawelskim oraz 
wiersz Przyjaciele. Było to wyjątkowo 
ciekawe, gdyż lekturze towarzyszy-
ły slajdy z kolorowymi ilustracjami 
do czytanych utworów. Następnie 
przedstawiono nam krótką historię 
pieniądza. Po części oficjalnej udali-
śmy się do gabinetu prezesa, aby za-
siąść w jego fotelu i zrobić pamiątkowe 
zdjęcia. Każdy z przybyłych otrzymał 
firmowy długopis i notes.
10 maja odwiedziła nas grupa 3- 
i 4-latków z Samorządowego Przed-

szkola w Nasielsku z wychowawczynią 
Agatą Woźniak. Maluszki po obejrze-
niu biblioteki i książeczek zasiadły na 
podłodze, aby posłuchać wierszy 
o zwierzętach, bajek Jajko i Entliczek-
-Pentliczek. Tym razem w lektorów 
zamieniły się bibliotekarki Jolanta Bu-
dziszewska-Rogalska i Izabela Maziń-
ska. 
10 maja klasie I f ze Szkoły Podsta-
wowej w Nasielsku czytał dyrektor 
biblioteki Stanisław Tyc. Wybrał opo-
wiadanie Anny Zielińskiej z I połowy 
XVIII w. Na zamku nasielskim. Mimo 
trudnego słownictwa opowieść się 
bardzo podobała. 
Do akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom” przyłączył się w tym roku rów-
nież Krzysztof Radziszewski, Francuz 
polskiego pochodzenia, który na sta-
łe mieszka w Lyonie, ale regularnie 
przyjeżdża do Polski. Jest on właści-
cielem zespołu dworsko-parkowe-
go w podnasielskim Strzegocinie. To 
wielki przyjaciel biblioteki, młodzieży 
i piewca polskości. W sobotę, 11maja 
br., spotkał się z klasą II (z SP Nasielsk) 
i wychowawczynią Barbarą Kamińską. 
Dzieci wysłuchały opowieści autor-
stwa Alfreda Borkowskiego pt. Duch 
zamku w Nasielsku. 
Nie obyło się również bez nauki ję-
zyka francuskiego. Pan Radziszewski 
mówi pięknie po polsku, ale w jego 
francuski akcent był słyszalny w trakcie 
całego spotkania, co niezwykle podo-
bało się drugoklasistom. Po lektorze 
przyszedł czas na opowieść o Francji 
i życiu w niej. Na zakończenie nastąpi-
ła degustacja ciastek francuskich. Pan 
Radziszewski obiecał, iż przy następnej 
wizycie w Polsce spotka się z dziećmi 
ponownie.
Czytanie w bibliotece w dniu 12 maja 
uświetniła Anna Aksamit, była senator 
RP. Po przybyciu przywitała się ser-
decznie z uczniami klasy I d, podając 
każdemu rękę. Na wstępie opowie-
działa w kilku słowach o swoim życiu 
i przeczytała bajeczki Wiesława Dra-
bika. W podziękowaniu za przybycie 
i opowieści została obdarowana pięk-
ną różą.
W ramach akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom” Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Nasielsku została 
zaproszona do Szkoły Podstawowej 
w Dębinkach przez klasę III i jej wy-
chowawczynię Bożenę Pietrzak na 
przedstawienie pt. Sąd nad książką. In-
scenizacja odbyła się 12 maja 2016 r. 
Na widowni zasiedli uczniowie, dyrek-
tor, nauczyciele oraz rodzice, a także 
zaproszeni goście, którzy reprezen-
towali bibliotekę – Izabela Maziń-
ska i Jolanta Budziszewska-Rogalska. 
Uczniowie wystąpili w strojach przy-
gotowanych specjalnie na tę okazję 
przez rodziców. W ciekawy sposób 

zainscenizowali rozprawę sądową, 
w której w roli oskarżonego wystą-
piła Książka. Świetnie odegrali swo-
je role oskarżyciele, sędzia, obrońca 
i świadkowie. Po przedstawieniu po-
gadankę wygłosiła Izabela Mazińska 
z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Nasielsku. Przedstawiła kilka 
wybranych książek z oferty biblioteki 
i zachęciła do ich czytania. 
Dnia 17 maja na zaproszenie do 
udziału w akcji „Cała Polska Czy-
ta Dzieciom” odpowiedział rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Poli-
cji z Nowego Dworu Mazowieckiego 
aspirant Szymon Koźniewski. Spo-
tkał się w bibliotece z uczniami klasy  
III z wychowawczynią Małgorzatą Si-
tek. Jak przystało na policjanta, została 
odczytana książka pt. Policja. Dzie-
ciom tak się to spodobało, że na-
stępną lekturą była książka o Kubusiu 
Puchatku Kto mówi uhu? Czytaliśmy 
z podziałem na role, w narratora prze-
istoczył się pan Szymon, a dzieci z pa-
nią Izą wcieliły się w poszczególnych 
bohaterów książki.
20 maja 23 uczniów z klas I, II, III 
z Niepublicznej Szkoły „Pod Fiołka-
mi” słuchało, jak czyta o wakacyjnych 
przygodach krówki, świnki i owiecz-
ki starosta nowodworski Magdalena 
Biernacka. 
Tego samego dnia w czytelni bi-
blioteki pojawili się uczniowie klasy 
II a Szkoły Podstawowej w Nasielsku 
wraz z wychowawczynią Beatą So-

kolnicką, aby posłuchać czytania 
w wykonaniu słuchaczek Nasielskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czy-
tanie rozpoczęła Teresa Skrzynecka 
niezwykle zabawną opowieścią o ma-
jówce. Następnie do czytania włączy-
ły się pozostałe uczestniczki uroczego 
wielopokoleniowego czytania, które 
oczarowały dzieci bajeczką o letnich 
wakacjach. Miłym uzupełnieniem 
spotkania był występ Alicji Kraśnie-
wicz-Sarneckiej. Zaśpiewała prze-
pięknie kołysankę o królewnie, za co 
otrzymała gromkie brawa od dzieci, 
zaś Stanisława Wiśniewska wyrecyto-
wał swój wiersz pt. Dom.
W dniu 25 maja br. Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna zaprosiła do 
swojej czytelni trochę starsze „dzieci” 
– klasę II LO z Zespołu Szkół Zawo-
dowych przy ul. Lipowej z wycho-
wawczynią Agatą Żbikowską. Aby 

młodzież nie czuła się potraktowa-
na zbyt dziecinnie, czytanie dla nich 
odbyło się w języku czeskim. Tym 
razem gościliśmy nasielszczankę za-
przyjaźnioną z biblioteką, tłumaczkę 
Ewę Laskowską. Czytała ona po cze-
sku fragmenty baśni Śpiąca królewna, 
prosząc młodzież o tłumaczenie tek-
stu na język polski. Śmiechu było co 
niemiara. Spotkanie niezmiernie po-
dobało się młodzieży. 
Koordynatorem całego projektu z ra-
mienia biblioteki była Izabela Maziń-
ska, która znajduje się na liście liderów 
Fundacji ABC. Wszystkie działania były 
realizowane wspólnie z Jolantą Budzi-
szewską-Rogalską. Na zakończenie 
każdego spotkania dzieci otrzymy-
wały drobne upominki, takie jak dłu-
gopisy i notesy, książki, kolorowanki 
i słodycze.

(b.)
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KONKURS wiedzy historycznej 

Nasielskie milenium  
– wyniki konkursu
Jedną z kluczowych form obchodów nasielskiego milenium jest zakrojo-
ny w założeniu na szerszą skalę konkurs wiedzy historycznej o Nasielsku 
i o ziemi nasielskiej. Taki zamysł przyświecał burmistrzowi Bogdanowi 
Ruszkowskiemu, który w październiku 2015 r. ustanowił dr. Stanisława Tyca 
koordynatorem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu. 
Do pierwszego spotkania z nauczycielami historii ze szkół z terenu miasta 
i gminy Nasielsk doszło w listopadzie 2015 r. Ustalono wówczas, że kon-
kurs ma mieć charakter gremialny, ma się charakteryzować różnorodnymi 
formami ekspresji – prace plastyczne, fotograficzne, multimedialne – ale 
uwzględniono też klasyczną, pisemną formą sprawdzenia wiedzy. Kolejne 
spotkanie w sprawie konkursu odbyło się 4 kwietnia br., kiedy to zapadła 
decyzja dotycząca jego daty – 30 maja br. – oraz ustalono miejsce: sala 
konferencyjna Urzędu Miejskiego. Nauczyciele historii poszczególnych 
szkół zostali zobligowani do przeprowadzenia eliminacji szkolnych i wy-
łonienia laureatów. 

Zarządzeniem burmi-
strza powołano komisję 
konkursową w składzie: 
M a r e k  M a l u c h n i k  – 
przewodniczący, Zdzi-
sław Suwiński, Marek Tyc 
i Stanisław Tyc – człon-
ko w i e .  O s t a t e c z n i e , 
mimo wcześniejszych 
deklaracji, do konkur-
su przystąpiły tylko trzy 

szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Komisja stanęła przed trudnym 
zadaniem wyboru szczególnie w przypadku prac plastycznych, których 
doliczyła się aż 80. Postanowiła przyznać trzy równorzędne nagro-
dy główne dla: Anny Kęcińskiej (kl. III SP w Cieksynie), Bartka Traczyka  
(kl. IV b SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku) i Macieja Pelkowskiego 
(kl. II SP w Popowie Borowym). Natomiast wyróżnienia otrzymały nastę-
pujące osoby: Wiktoria Zawadzka (kl. III SP w Popowie Borowym), Wik-
toria Pietrzak (kl. VI b SP w Nasielsku), Magdalena Ołtarzewska i Gabriela 
Zwierzyńska (kl. I c SP w Nasielsku), Kamila Mikulska (kl. II SP w Popowie 
Borowym), Janek Biernacki ( kl. IV b SP w Nasielsku), Mikołaj Maziński  
(kl. V b SP w Nasielsku), Marcel Roszak ( kl. VI c SP w Nasielsku), Julia Piątek 
( kl. V b SP w Nasielsku), Klaudia Krasowska (kl. IV c SP w Nasielsku), Marceli 
Sierzputowski (kl. V SP w Nasielsku).
W zakresie wiedzy o Nasielsku, po przeprowadzonej 7 czerwca dogryw-
ce, w kategorii szkół podstawowych I miejsce zdobyła Weronika Zarem-
ba (kl. VI SP w Popowie Borowym), II miejsce (ex aequo): Natalia Mikulska 
(kl. V SP w Popowie Borowym) i Magdalena Zawadzka (kl. V SP w Popowie 
Borowym), III miejsce: Natalia Reszczyńska (kl. VI SP w Popowie Boro-
wym). Nadto komisja postanowiła wyróżnić: Wiktorię Pietrzak (kl. VI b SP 
w Nasielsku) oraz Mateusza Stromeckiego (kl. VI SP w Popowie Borowym). 
W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Weronika Czop (kl. III PG w Ciek-
synie), II miejsce: Anna Suska (kl. II b PG w Cieksynie), III miejsce: Klaudia 
Malon (kl. II a PG w Cieksynie).
Składamy serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu w róż-
nych jego odsłonach, a szczególne słowa uznania należą się zwycięzcom 
ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, którzy zajęli czołowe miej-
sca, oczywiście również nauczycielom tej szkoły: Jadwidze Szymańskiej, 
Barbarze Łaniewskiej oraz dyrektor Teresie Przybysz. 
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali obchodów Dni 
Nasielska 19 czerwca br.

(bibl.)

MOGILNO 2016

2. Nasielski Rajd Motocyklowy 
Mogilno 2016
Poszukując różnych nowatorskich 
form świętowania nasielskiego mi-
lenium, Grupa Nasielski Rajd Moto-
cyklowy wespół z Miejsko-Gminną 
Biblioteką Publiczną w Nasielsku 
zorganizowała rajd do Mogilna. 
W świadomości nasielszczan to 
wielkopolskie miasto jest bliskie, 
bowiem tzw. falsyfikat mogileń-
ski stanowi metrykę Nasielska, 
którego nazwa pojawia się w tym 
dokumencie obok nazw innych 
ważnych grodów na tzw. Starym 
Mazowszu, stanowiących upo-
sażenie klasztoru benedyktynów 
w Mogilnie. Czas powstania tego 
aktu prawnego szacuje się na 1065 
r., czyli okres rządów Bolesława II 
Śmiałego.
W sobotni poranek 4 czerwca br. 
spod nasielskiego magistratu wy-
ruszył w długą drogę szwadron 
złożony z 10 motocyklistów oraz 
wóz zabezpieczenia techniczne-
go prowadzony przez Pawła Fatka. 
Malowniczą i pełną turystycznych 

atrakcji drogą przez Płońsk, Płock, 
Włocławek, Kruszwicę i Strzelno 
dotarliśmy wczesnym popołu-
dniem do celu wyprawy, czyli do 
Mogilna. 
Współczesne Mogilno to 14-ty-
sieczne miasto, ośrodek przemysłu 
i usług dla rolnictwa. Jego niekwe-
stionowaną atrakcją pozostaje jed-
no z najstarszych w Polsce opactw 
benedyktyńskich, założone w XI 
w., a uposażone w wiekach śred-
nich m.in. dziesięcinami z Nasielska. 
Posadowiony na wydatnym wznie-
sieniu obronny klasztor okazał 

się dla nas gościnny, a miejscowy 
przewodnik odkrywał przed nami 
klasztorne zakamarki. Zwiedziliśmy 
kościół romański z XI w., tzw. ko-
ściół dolny, czyli najstarszą część 
założenia, następnie krypty gro-
bowe, dawną salę rycerską, kościół 
górny, czyli część późnogotycką 
z poł. XVI w. Za ciekawostkę nale-
ży uznać oryginalnej urody daw-
ny piec, który za pośrednictwem 
odpowiednich kanałów ogrzewał 
klasztor w dawnych wiekach. 
Na uwagę zasługują też cenne poli-
chromie oraz wyposażenie kościo-
ła typowe dla baroku. 
Dzisiejsi gospodarze opactwa to 
zaledwie pięciu benedyktynów, 
podczas gdy dawniej było to kil-
kudziesięciu braci. Poproszono 
nas o dokonanie stosownego wpi-
su do wyłożonej księgi gości kon-
wentu. Umieściliśmy w niej łacińską 
maksymę „Sub veteri tectu sed pa-
rentali”, ponieważ odnosi się ona 
doskonale zarówno do miejsca, jak 
i okoliczności wizyty.
W niedzielne południe (5 czerwca) 
dosiadamy swych niezawodnych 
maszyn i odjeżdżamy do rodzin-
nego, bliskiego zwłaszcza z odda-
li, Nasielska. Przed nami 6 godzin 
męczącej jazdy i przeszło 250 km 
do pokonania, ale miny mamy za-
dzierżyste, jak na husarię przystało. 

Już dziś snujemy plany na przyszły 
rok, być może będą to Krawczu-
ny na Wileńszczyźnie, gdzie poległ 
związany z Nasielskiem Czesław 
Grąbczewski ps. „Jurand”, kawaler 
orderu Virtuti Militari. 
Gorąco zapraszam zmotoryzowa-
nych, a zwłaszcza motocyklistów, 
do uczestnictwa w kolejnych raj-
dach, gdzie czeka na was sporo 
atrakcji, bo oprócz doznań związa-
nych z prowadzeniem mechanicz-
nych rumaków będziecie mogli 
poszerzyć swoją wiedzę historycz-
ną i kultywować kawaleryjską epo-
peję.
W tym miejscu pragnę podzięko-
wać Bogdanowi Ruszkowskiemu, 
burmistrzowi Nasielska, za hono-
rowy patronat rajdu, i redakcji „Ży-
cia Nasielska” za patronat medialny. 
Dziękuję Arturowi Nojbertowi za 
pomysł i organizację, Waldkowi 
Mosakowskiemu za prowadzenie 
grupy, Pawłowi Fatkowi za obsłu-
gę fotoreporterską, dziękuję też 
pozostałym uczestnikom: Józe-
fowi Zawadzkiemu, Mirosławowi 
Zakrzewskiemu, Mirosławowi Gro-
nowskiemu, Robertowi Bachanko-
wi, Jackowi Woźniakowi, Adamowi 
Podgrudnemu i Stanisławowi Pasz-
kowskiemu.

S. Tyc 

POZDROWIENIA Z TULUZY
Nasielszczanin Paweł Sokolnicki, zaliczył już jako sędzia liniowy pierwszy 
mecz na EURO 2016. Polski zespół sędziowski prowadził mecz Hiszpania 
Czechy, który odbył się w poniedziałek 13.06 br. w Tuluzie. Pan Paweł 
Sokolnicki wie, że kibicują mu czytelnicy Życia Nasielska i prosił o prze-
kazanie wszystkim czytelnikom nasielskiej gazety pozdrowień. 

az
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Z GMINY

W Winnikach  
gościli Chińczycy
Zainteresowanie gospodarstwem państwa Hanny i Krzysztofa Kowalskich 
w Winnikach nie maleje. Goszczą tu nie tylko Polacy w różnym wieku, ale i cu-
dzoziemcy. Chcą nie tylko zobaczyć nowoczesne polskie gospodarstwo, ale 
i nauczyć się, jak można wykorzystać potencjał tkwiący w ziemi. 
Gospodarze nie zadowalają się tym, co już osiągnęli. Państwo Kowalscy odwie-
dzają podobne gospodarstwa w Polsce i poza granicami (m.in. w Niemczech, we 
Włoszech, Francji, Belgii, a nawet w Chinach). Uczą się, poznają nowe możliwości 
rozwojowe i poszerzają swoją ofertę. Nie ukrywają, że w osiągnięciu sukcesu 
pomogło im wejście naszego kraju do Unii Europejskiej. Korzystają z unijnej po-
mocy, a uzyskane w różnych formach środki przeznaczają na zwiększanie areału 
oraz zakup potrzebnych w gospodarstwie urządzeń i maszyn. 
W ostatnich dniach gospodarstwo odwiedziło 40 osób z Chin. Byli to przed-
stawiciele dużej grupy przedsiębiorców ze 100 chińskich firm (importowych, 
dystrybucyjnych, handlowych) z branży spożywczo-rolnej, którzy w drugiej 
połowie maja gościli w Polsce. Reprezentowali takie branże jak: alkoholowa, 
mleczarska, mięsna, rybna, przetwórstwa owocowo-warzywnego i przetwór-
stwa grzybów. Poszukiwali w Polsce kontaktów oraz partnerów w interesach. 
W Winnikach także ich dostrzegli.
Gości interesowała sztandarowe produkty gospodarstwa – mięso ze świń pol-
skiej rasy złotnickiej białej oraz oleje lniany i rzepakowy. Interesowali się również 
organizacją pracy w gospodarstwie. 
Niestety, wystąpiły pewne trudności językowe. Przewodnik grupy, rodowity 
Chińczyk od sześciu lat mieszkający w Polsce, nasz język znał bardzo słabo. Jed-
nak udało się porozumieć i goście wyjechali zadowoleni. Bardzo dziękowali za 
wiedzę, którą tu zdobyli. Organizatorem spotkania w Winnikach byłą Polsko – 
Chińska Izba Gospodarcza w Warszawie oraz a jego koordynatorem Małgorzata 
Niemirska z ODR Poświętne. 
Ledwie goście z Chin odjechali, a już przyjechała dwójka młodych ludzi. Zajmują 
się turystyką, piszą na tematy związane z tą dziedziną pracę naukową i zamierzają 
w niej przedstawić możliwości utworzenia szlaku turystycznego, na którym tu-

ryści z Zachodu poznawaliby walory polskiego mięsa. Jednym z miejsc etapo-
wych byłyby Winniki. Nie chodzi tu tylko o zjedzenie przygotowanych z mięsa 
potraw, ale o poznanie całego procesu hodowlanego i przygotowania potraw 
mięsnych do konsumpcji. Na taką turystykę na Zachodzie jest zapotrzebowanie. 
Projekt jest bardzo ciekawy i warty podjęcia. Przybysze interesowali się też pobli-
skimi atrakcjami turystycznymi, głównie na terenie nasielskiej gminy.

andrzej zawadzki

NASIELSK BASZTA TEAM

Pogoń za Lisem
Nasi koledzy z sąsiedzkiego klubu sportowego „Lider Winnica” 5 czerwca br. 
zorganizowali 5-kilometrowy bieg przełajowy w Lesie Rębkowskim. „Pogoń za 
lisem”, bo tak nazywa się ten bieg, jest organizowana regularnie od 2014 r. Zwy-
kle odbywał się cykl biegów, ale w tym roku zaplanowano tylko jeden, który 
na długo pozostanie w naszej pamięci. Niestety, żaden z naszych biegaczy nie 
pokonał biegowych lisów. Najlepszy z nas, Bartek Suwiński, ukończył ten bieg na 
5. miejscu, z kobiet najszybsza była Iwona Wawrzyńska, która na metę wbiegła 
jako 8. kobieta. W tym roku klasyfikacja medalowa została wzbogacona o nową 
kategorię – „Mistrz Gminy Winnica”, i tutaj na podium stanęła nasza biegaczka 
Sylwia Elak, zajmując 3. miejsce. 
Wszyscy nasi biegacze bardzo dobrze poradzili sobie w tej niełatwej imprezie. 
„Pogoń za lisem” to nie tylko bieg, ale też piknik w doborowym towarzystwie. 
Każdy, kto ukończył bieg, otrzymał pamiątkowy medal, po dotarciu do mety 
można było także skorzystać z profesjonalnych usług masażystów, którzy po-
magali zregenerować i rozluźnić obolałe mięśnie nóg. Chętni mogli spożytko-
wać resztki sił na lekcji zumby. Oczywiście na każdego czekał pożywny posiłek 
– ekologiczne kiełbaski, kaszanka i mnóstwo słodkości. 
Impreza została zorganizowana na naprawę wysokim poziomie. Gratulujemy 
organizatorom i wszystkim biegaczom i czekamy na kolejne biegowe spotkania. 

(IW)

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

W osadzie Galindów
W poniedziałek, 6 czerwca, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Po-
powie Borowym poznały urokliwe zakątki Mazur. Uczestnicy 
szkolnej wycieczki wyruszyli skoro świt, aby zwiedzić zielone 
zakątki Polski. 
Długa podróż była początkiem całodniowej przygody na łonie 
natury, z którą dzieci przywitały się nad rzeką Krutynią. Spływ ło-
dziami tą płytką i bardzo malowniczą rzeką okazał się wspaniałym 
przeżyciem. Pouczeni o tym, że znajdujemy się na terenie obsza-
ru krajobrazu chronionego, mogliśmy z łodzi podziwiać bogac-
two rzecznej fauny i flory. Na wyciagnięcie ręki były „czerwone”, 
czyli porośnięte krasnorostami kamienie, kwitnące grążele żółte 
czy dziesiątki ryb. Tuż obok łodzi przepływały kaczki, a w pobli-
żu krążyły łabędzie. Malowniczą scenerię podkreślała roślinność 
rosnąca na brzegu rzeki. Uważni obserwatorzy mogli również dostrzec drzewa przewrócone przez bobry, a nawet wypa-
trzeć żeremie, czyli siedlisko bobra. Godzinny spływ rzeką przyniósł wiele radości i wywołał uśmiech na twarzach dzieci. 
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w osadzie Galindów. Jest ona położona u ujścia rzeki Krutyni i ukazuje życie ple-
mienia Galindów, jego zwyczaje, wierzenia oraz obrzędy. Na chwilę staliśmy się członkami tej nieznanej nam dotąd dawnej 

społeczności. Byliśmy uczestnikami orszaku wodza, poznaliśmy 
historię plemienia oraz jego najważniejsze obrzędy. Zwiedziliśmy 
wspaniały park pełen rzeźb wyrytych w kamieniach i drzewach. 
Odwiedziliśmy jaskinię, w której Galindowie żyli podczas zim.  
Na koniec mogliśmy zakupić pamiątki, których obecność przy-
woła wspomnienia z tej niezwykłej wizyty. 
Radośni i pełni wrażeń przejechaliśmy do Hotelu Gołębiew-
ski w Mikołajkach, aby w aquaparku bawić się ze wszystkich 
sił. Ponadgodzinna zabawa w wodzie spowodowała, że z 
wilczym apetytem wyruszyliśmy na rynek w Mikołajkach. 
Tam, po zjedzeniu posiłku, dobiegł kres naszej przygody. 
Zmęczeni, ale rozśpiewani i weseli wróciliśmy do domu.

I. Łyczkowska
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Dzień Dziecka  
w Krzyczkach
5 czerwca br. na terenie Hotelu Nosselia w Krzyczkach odbył się Gminny 
Dzień Dziecka. Organizatorem imprezy byli: Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, Monika Nojbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nasielsku, oraz Zarząd Hotelu Nosselia. 
Jak co roku dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji. Dzieci korzystały 
z nadmuchiwanego placu zabaw, jeździły na kucykach, ozdabiały swoje buzie 
i brały udział w konkursach i zawodach sportowych. Dużą popularnością cie-

szyło się zwiedzanie samochodu strażackiego oraz radiowozu policyjnego, jak 
również tyrolka, czyli zjazd na linie z wiatraka. 
Imprezę prowadziła Królowa Agnieszka, w którą wcieliła się Agnieszka Tylew-
ski. Królowa zapraszała najmłodszych na scenę i zachęcała do wspólnej zaba-
wy. Prowadziła pokaz talentów, w którym dzieci mogły śpiewać lub recytować. 
Chętnych nie brakowało.
Podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka zarówno mali, jak i duzi znaleźli coś dla 
siebie. Pogoda dopisała, a mieszkańcy gminy Nasielsk, jak zwykle, nie zawiedli 
i tłumnie przybyli na imprezę. 

K.T.

Z GMINY. Cieksyn

Pierwszy koncert Wiejskiej Spec Kapeli
W piątek 29 maja na Błoniach Pałacu 
Łochów odbyła się II Biesiada Twórczo-
ści Seniorów. Naszą gminę w tym wy-
darzeniu reprezentowała Wiejska Spec 
Kapela z Cieksyna, grupa zorganizowa-
na wokół Stowarzyszenia Artystyczno-
-Społecznego „Skafander”.
Wiejska Spec Kapela działa od połowy 
kwietnia br., ale jej członkom reprezen-
tującym różne grupy wiekowe szybko 
udało się zorganizować w zwartą grupę, 
gotową na podejmowanie nowych wy-
zwań artystycznych. Artyści z Cieksyna 
szkolą swoje umiejętności wokalne pod 
kierownictwem Roberta Lipki, akorde-
onisty współpracującego z wieloma ar-
tystami i zespołami muzycznymi, który 
kilkukrotnie brał już udział w innych 
przedsięwzięciach „Skafandra”. Dzięki jego zaangażowaniu Wiejska Spec Kapela w niedługim czasie stworzyła 
repertuar składający się ze śpiewanych wielogłosowo piosenek z gatunku muzyki folkowej.
Na II Biesiadę Twórczości Seniorów wybrało się w sumie 17 osób. Zaprezentowali takie utwory, jak Czekaj Jan-
ku, Z góry jedź, Zbynio z repertuaru PompaDur, zespołu Roberta Lipki i Już taki jestem zimny drań, piosenkę 
zaśpiewaną przez Nastię Szczypek, finalistkę tegorocznego VII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej  
„O Złotą Nutkę”. Wszyscy uczestnicy wystąpili w koszulkach z logo Kocham CIEksyn. Warto dodać, że transport 
Wiejskiej Spec Kapeli do Łochowa zorganizował burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, za co członkowie WSK 
serdecznie dziękują.
Wszyscy, którzy chcieliby posłuchać piosenek w wykonaniu artystów z Wiejskiej Spec Kapeli, powinni udać się 
do Cieksyna w dniu 30 czerwca. Wtedy to zostanie dokonane uroczyste otwarcie mostu przy ulicy Marszałka 
J. Piłsudskiego. Wydarzenie uświetni koncert WSK, gdzie zostaną zaprezentowane utwory, które już wcześniej 
podbiły serca łochowskiej publiczności.

PK

ZE SZKÓŁ. Piknik rodzinny w Budach Siennickich

Dzieciństwo bez próchnicy
W piątek, 3 czerwca w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina odbył 
się kolejny piknik rodzinny, czyli Święto Mamy, Taty i Dziecka. Uroczystość ta 
na stałe wpisała się w kalendarz imprez szkolnych i jest bardzo lubiana zarówno 
przez dzieci, jak i rodziców. 
Co roku organizatorzy starają się, aby podczas imprezy, oprócz wspaniałej 
zabawy w rodzinnym gronie, promować hasła dotyczące bezpieczeństwa i 
zdrowego stylu życia. Tegoroczny piknik przygotowano i przeprowadzono 
w ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”. Program artystyczny, za-
prezentowany przez dzieci z oddziałów przedszkolnych przy udziale uczniów 
klasy II, miał na celu zwiększenie świadomości na temat znaczenia właściwej 
higieny jamy ustnej oraz konieczności systematycznego szczotkowania zę-
bów. Dzięki ciekawej scenografii i humorystycznemu scenariuszowi udało 
się w bardzo przystępny sposób poruszyć tę niezwykle ważną tematykę. Na 
zakończenie rodzice usłyszeli życzenia i piosenkę w wykonaniu dzieci oraz 
otrzymali przygotowane przez wszystkich uczniów upominki. 
Następnym punktem programu było spotkanie z panią dietetyk, która przy-
gotowała krótką prelekcję na temat przestrzegania zasad prawidłowego od-
żywiania i zdrowego stylu życia. Zainteresowani mogli również skorzystać z 
indywidualnych konsultacji dietetycznych. Na wszystkich uczestników pikniku 
czekała moc atrakcji. Jak zwykle, najwięcej radości sprawiły dzieciom „szaleń-

stwa” na pompowanych zabawkach oraz poczęstunek przygotowany przez 
rodziców – grillowane kiełbaski, ciasta, napoje i lody. Wielką popularnością 
cieszyły się także zawody sportowe na wesoło, podczas których rywalizo-
wali ze sobą rodzice i ich pociechy. Okazuje się, że takie konkurencje, jak 
przeciąganie liny czy wyścigi w workach, są ponadczasowe i nadal budzą 
ogromne emocje oraz ściągają rzesze chętnych uczestników. Wszystkie 
atrakcje zakończył mecz piłki nożnej rodzice – uczniowie, który jest nieod-
łącznym elementem imprezy. 
Dzięki dobrej organizacji, licznym atrakcjom oraz przychylności czerwco-
wej pogody cała nasza „szkolna rodzina” spędziła ze sobą niezapomniane 
chwile. Wierzymy, że zarówno dzieci, jak i rodzice będą miło wspominać 
tegoroczny piknik i że już czekają na kolejny.

Magdalena Gałężewska
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WETERYNARZ RADZI

Najczęściej zadawane 
pytania to…
W dzisiejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania, które bardzo 
często zadają Państwo w gabinecie lub w trakcie rozmów telefonicznych 
bądź krótkich przypadkowych spotkań. Mam nadzieję, że dostarczę w ten 
sposób garść przydatnych informacji lub odświeżę Państwa wiedzę na te-
mat opieki nad zwierzętami.
Jak często powinienem kąpać swojego psa?
– Moja odpowiedź jest zawsze taka sama: im rzadziej, tym lepiej. Po-
mijam tu kwestię konieczności wykonywania tzw. kąpieli leczniczych 
zaleconych przez lekarza weterynarii. Standardowo, zdrowy zwyczaj-
ny psiak powinien być kąpany według mnie maksymalnie raz na kilka 
tygodni. Do kąpieli używamy zawsze preparatów przeznaczonych dla 
zwierząt. Znam teorie mówiące o kąpielach raz w tygodniu, jednak uwa-
żam, że zbyt częste kąpiele zaburzają pracę gruczołów łojowych i mogą 
prowadzić do zaburzeń dermatologicznych. Pobrudzone błotem łapki 
czy brzuszek można przemyć ciepła wodą, jednak unikałabym kąpieli  
z użyciem szamponów co kilka czy kilkanaście dni.
Jak często powinienem karmić swojego psa/kota?
Szczenię karmimy nawet 5–6 razy dziennie. 3-, 4-miesięczny pies może 
być karmiony 2–3 razy dziennie, natomiast dorosłe psy zalecam karmić 
dwa razy dziennie. Zwłaszcza psy dużych ras – owczarki niemieckie, ber-
nardyny, owczarki kaukaskie, które narażone są na tzw. skręt żołądka – warto 
karmić dwa razy dziennie mniejszą porcją zamiast raz dziennie dużą ilością 
pokarmu.
Koty potrafią jeść nawet 15 razy dziennie. Jedzą często małymi porcjami, 
dlatego warto przyzwyczaić kota do suchej karmy, która może być na stałe 
nasypana w miseczce.
W jaki sposób najlepiej zabezpieczyć swojego psa przed babeszjo-
zą – chorobą przenoszoną przez kleszcze?
Na rynku są dostępne preparaty przeciwkleszczowe w różnej postaci i róż-
nych cenach. Najpopularniejsze są kropelki stosowane raz na 4 tygodnie, 
które wylewamy na skórę zwierzęcia. Bardzo ważne jest to, by rozchylić 
sierść psa i zawartość pipetki wylać bezpośrednio na skórę, a nie na sierść. Psa 
nie należy kąpać 2–3 dni przed wylaniem kropelek oraz 2–3 dni po zaapli-
kowaniu preparatu. Ilość preparatu należy dobrać do masy ciała zwierzęcia.
Innym rozwiązaniem są obróżki przeciwkleszczowe. Tanie, hipermarketo-
we obróżki nie budzą mojego zaufania, często są to tylko produkty odstra-
szające kleszcze, a nie preparaty bójcze, które uśmiercą pasożyta, zanim 
ugryzie naszego psa.
Jeżeli nasz pies na co dzień mieszka na dworze, obróżka musi być wodood-
porna, by spełniała swoją funkcję. Skuteczność obróżek jest uzależniona od 
rodzaju sierści zwierzęcia. U psów o gęstej sierści oraz psów długowłosych 
i psów o bogatym podszerstku, czyli puchatej warstwie tuż przy skórze, 
obróżki mogą się nie sprawdzać. Zasada ich działania jest bowiem taka, że 
substancja czynna ma wysypywać się z mikroporów zawartych w obróżce 
i wnikać do skóry, co przy długiej puchatej sierści może okazać się niemoż-
liwe. Należy również pamiętać, że obroże muszą ściśle przylegać do szyi 
psa. Jeżeli są zbyt luźno założone, substancja czynna nie ma szans wniknąć 
do skóry. Coraz większą popularność zyskują tabletki przeciwkleszczowe 
podawane raz na 12 tygodni. Sprawdzają się one u psów długowłosych  
i puchatych, u których stwierdzamy problem ze skutecznością kropelek  
i obróżek. Ich cena wciąż jest jeszcze znaczna, natomiast skuteczność jest 
oceniana bardzo wysoko.
Mój pies ma ciepły nos. Czy to oznacza, że ma gorączkę?
Psi nos czasem bywa ciepły i suchy, mimo że zwierzę ma prawidłową tem-
peraturę ciała (38,5 stopnia C). Czasem gorączkujące zwierzę ma nos mo-
kry i zimny. Z tego wniosek, że nos nie do końca jest wskaźnikiem gorączki  
u psa. Jedyną wiarygodną metodą mierzenia temperatury ciała u zwierzęcia 
jest pomiar termometrem w odbycie.
Jak często powinienem odrobaczać swojego psa/kota?
Zwykle odrobaczamy zwierzęta 3–4 razy do roku. Niektórzy właściciele 
regularnie przynoszą do badania próbkę kału swojego pupila, by sprawdzić, 
czy nie jest on zakażony pasożytami. Pamiętajmy, że fakt, iż nie widzimy 
pasożytów w kale, wcale nie oznacza, że nasze zwierzę ich nie ma. Nie-
które pasożyty bytują w jelitach i na zewnątrz wydalają tylko jaja widoczne 
jedynie pod mikroskopem. O odrobaczeniu warto pamiętać także przed 
szczepieniami – należy to zrobić 2–3 tygodnie przed zbliżającym się ter-
minem szczepień.
Czy mogę dawać mojemu psu kości?
Nie jestem zwolenniczką dawania psom kości. Kości powodują zaparcia, 
zwłaszcza u starszych psów-samców, które miewają problemy z przerostem 
prostaty. Kości kurczaka pękają wzdłuż, tworząc ostre szpile, które mogą 
ranić jelita. Zdarzają nam się zabiegi operacyjne polegające na usuwaniu za-
legających kości lub zszywaniu poranionych przez kości jelit. Sformułowa-
nie „Mój pies przez całe życie je kości i nic mu nie jest” wielu właścicieli już 
zweryfikowało. Dlatego swoim pacjentom nie polecam kości.
W następnym artykule ciąg dalszy odpowiedzi. 

Małgorzata Rosłońska

Z GMINY

Językowe potyczki

Kłopoty z przypadkami 
Wszechobecne reklamy mogą być prawdziwą inspiracją dla osób po-
szukujących tematów do rozważań o języku polskim. Chęć utrwalenia 
w pamięci słuchaczy polecanego produktu jest przyczyną nieustanne-
go przypominania jego nazwy, co powoduje zabawne niekiedy lapsusy 
językowe. A to dlatego, że nazwa rekomendowanej rzeczy musi – w za-
myśle twórców reklamy – pojawiać się brzmieniu, jakie przyjmuje ona 
w mianowniku.
Przykład? Pierwszy z brzegu, radiowa reklama żelu do masażu stóp. Jej 
bohaterka wraca do domu po ciężkim dniu, z obolałymi stopami, i infor-
muje nas, że „potrzebuje żel”. Oczywiście, nie używa słowa „żel”, a wy-
powiada nazwę produktu, rzecz jasna w brzmieniu mianownikowym, co jest przecież ewidentnym błędem. 
Przypomnijmy zatem nieco wiadomości o mianowniku i pozostałych przypadkach. Mamy ich w polszczyźnie 
siedem. Są to: mianownik (odpowiadający na pytania „kto?”, „co?”), dopełniacz („kogo?”, „czego?”), celownik 
(„komu?”, „czemu?”), biernik („kogo?”, „co?”), narzędnik („kim?”, „czym?”), miejscownik („o kim?”, „o czym?”), 
wołacz („o!”). Przez przypadki odmieniają się rzeczowniki, przymiotniki, zaimki osobowe i przymiotne, liczebniki 
porządkowe itp., a odmiana ta nazywa się deklinacją – w odróżnieniu od koniugacji, czyli odmiany przez osoby, 
czasy, tryby itd., co dotyczy czasowników. 
Czasowniki, łącząc się w związki wyrazowe z rzeczownikami (i innymi częściami mowy, które się deklinują), 
wymagają konkretnego przypadka, w jakim powinien wystąpić dany rzeczownik. Mówimy wówczas o związku 
rządu. Na przykład czasownik „zamiatać” wymaga rzeczownika w narzędniku: „zamiatam miotłą”, ale ta sama 
„miotła” w połączeniu z czasownikiem „latać” będzie musiała pojawić się w miejscowniku – „latam na miotle”. 
Na co dzień przeciętny użytkownik języka nie musi się nad tym zastanawiać, bo właściwe formy stosuje po pro-
stu intuicyjnie. Ale czasami popełnia błędy, jak np. wtedy, gdy zastosuje nieodpowiedni rząd czasownika. Tak jak 
w przykładzie z reklamą żelu: zmęczona pani powinna w niej wypowiedzieć nazwę żelu w dopełniaczu, bo to 
z tym przypadkiem łączy się czasownik „potrzebować”. 
Na koniec warto przypomnieć, że słowo „przypadek” ma w języku polskim trzy znaczenia: „zdarzenie, które-
go nie da się przewidzieć, zrządzenie losu”, „jedna z postaci choroby spośród wielu podobnych” oraz „forma 
gramatyczna imienia” (czyli rzeczownika, przymiotnika itd.). Słowo to w dwóch pierwszych znaczeniach w do-
pełniaczu przyjmuje postać „przypadku”, zaś w trzecim, gramatycznym – „przypadka”. Warto o tym pamiętać.

Agata Wojtko

Nasielszczanie na gali  
Super Samorządu
Trzy osoby reprezentujące gminę 
Nasielsk: Jerzy Lubieniecki (przewod-
niczący Rady Miejskiej w Nasielsku) 
oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
Elżbieta Wróblewska i Krzysztof Ma-
cias, uczestniczyli dnia 30 maja 2016 
r. w uroczystej gali podsumowującej 
konkurs „Super Samorząd 2016”, któ-
ry organizatorzy ogólnopolskiej akcji 

„Masz Głos, Masz Wybór” przygoto-
wali na Zamku Królewskim w War-
szawie. Gośćmi honorowymi gali byli 
były premier RP Jerzy Buzek, sędzia 
Jerzy Stępień (współtwórca reformy 
samorządowej z 1990 r., prezes Try-
bunału Konstytucyjnego), Olga Krzy-
żanowska (wicemarszałek Sejmu, 
lekarka, działaczka społeczna) i Irena 
Herbst (była wiceminister budownic-
twa oraz gospodarki).
W okresie od kwietnia 2015 r. do 
kwietnia 2016 r. na terenie gminy 

Nasielsk były realizowane zadania 
„Dostępni radni” (przez Stowarzy-
szenie Europa i My) oraz „Przestrzeń 
dla ludzi” (przez Nasielskie Towarzy-
stwo Kultury). W rezultacie założono 
na stronie internetowej www.nasielsk.
pl zakładkę Kontakt do Radnych, 
a w niej podano adresy e-mailowe 
10 z 15 radnych. Rozpoczęto działa-
nia w sprawie porządkowania parku 

przy ul. Kościuszki. Została przyjęta 
uchwała dotycząca inicjatywy lokal-
nej – w jej trybie mieszkańcy gmi-
ny Nasielsk mogą do 30 września br. 
składać wnioski na realizację swoich 
projektów w 2017 r. Przed nami dal-
sze starania w kierunku dostępności 
i skuteczności samorządu. Chcemy 
ukierunkować je proekologicznie 
i proobywatelsko.
Chcemy wykorzystać potencjał szkol-
nych działań ekologicznych zwią-
zanych z Zieloną Flagą. W kwietniu 

br. nasielscy uczniowie uczestniczyli 
w ogólnopolskiej akcji Fundacji Eko-
logicznej ARKA pod hasłem „Listy dla 
Ziemi”. Ambasadorem działań w gmi-
nie został burmistrz Bogdan Ruszkow-
ski. Uczniowie napisali ponad 1000 
takich listów. W ramach akcji zorga-
nizowano „Maraton Czytania Listów 
dla Ziemi”. Wybrane listy przeczytano 
również na sesji Rady Miejskiej w dniu 
28 kwietnia. Jeden z nich, którego au-
torką była uczennica klasy 6 Wiktoria 
Pietrzak znalazł się na liście 123 „Naj-
piękniejszych listów dla Ziemi”.
W najbliższej przyszłości planuje-
my rozszerzyć działania Nasiel-
skiego Uniwersytetu Dziecięcego 
– zamierzamy wnioskować o dofi-
nansowanie z Mazowieckiego Insty-
tutu Kultury na projekt pod hasłem 
„Pociąg do wiedzy”. Współpracą 
ze szkołą podstawową w Nasielsku 
w ramach promocji szkolnych dzia-
łań ekologicznych jest zainteresowa-
na grupa aiDDia realizująca projekt 
„Kalendarz zrozumienia”.
Poszukujemy sponsorów, liderów, 
wolontariuszy i sympatyków. Razem 
możemy zrobić więcej. Zachęca-
my zarówno dzieci, jak i dorosłych, 
bo samorząd to nie tylko władze, 
lecz my wszyscy. O działaniach ak-
cji „Masz Głos, Masz Wybór” można 
przeczytać na stronie www.maszglos.
pl, a o nasielskich przedsięwzięciach 
na stronie www.nasielsk.pl w zakładce 
„Masz głos, masz wybór”. Bliższe in-
formacje można uzyskać, kontaktu-
jąc się telefonicznie: nr 606 923 971, 
lub e-mailowo: wroblewska@euro-
paimy.org 

Elżbieta Wróblewska
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Pamięci Stefana Jaworskiego w 30. rocznicę śmierci
Urodził się 28 sierpnia 1904 r. 
w Wieliczce pod Krakowem. Miał 
niespełna rok, kiedy zmarł mu oj-
ciec, górnik w kopalni soli. Kiedy 
matka powtórnie wyszła za mąż, 
przeprowadzili się do Michałko-
wic na Śląsku Cieszyńskim, gdzie 
uczęszczał do 6-klasowej szkoły 
ludowej. Jako 10-latek rozpoczął 
naukę gry na skrzypcach pod kie-
runkiem nauczyciela śpiewu. Jako 
13-, 14-latek pobierał lekcje gry na 
skrzypcach i klarnecie u kapelmi-
strza miejscowej orkiestry górniczej. 
W wieku 14 lat wstąpił do wojskowej 
orkiestry 13. Pułku Piechoty w Kra-
kowie. Pełniąc służbę na stanowi-
sku orkiestranta, doskonalił warsztat 
muzyczny pod kierunkiem kapel-
mistrzów i solistów tejże orkiestry. 
Po ogłoszeniu plebiscytu na Śląsku 
w 1919 r. wraz z kilkoma innymi or-
kiestrantami został oddelegowany 
do Polskiej Orkiestry Plebiscytowej. 
W maju tego samego roku orkiestra 
pułkowa została skierowana do Mo-
dlina, skąd w październiku wyruszyła 
na front wschodni. Po zawarciu ro-
zejmu w 1920 r. pułk wraz z orkiestrą 
wrócił do Krakowa, 
skąd w marcu 1921 r. 
został na stałe prze-
niesiony do Pułtu-
ska. Orkiestra grała 
podczas większo-
ści pułtuskich uro-
czystości, zarówno 
wojskowych, jak 
i cywilnych. Orga-
nizowano imprezy 
okolicznościowe, na 
których etatowym 
wodzirejem był Ste-
fan Jaworski. W 1923 
r., po zdaniu przez 
młodego Stefana 
egzaminu muzycz-
nego, mianowano 
go podoficerem za-
wodowym w stop-
niu plutonowego. 
W 1929 r. awanso-
wał do stopnia sierżanta. W tym sa-
mym roku zawarł związek małżeński 
z Zofią Bohlen, a w 1935 r. przyszła 
na świat córka państwa Jaworskich 
Krystyna. Kolejny awans otrzymał 
w 1935 r. po zdaniu egzaminu kwali-
fikacyjnego, który uprawniał do peł-
nienia funkcji zastępcy kapelmistrza. 
1 kwietnia 1935 r. został najmłodszym 
st. sierż. w orkiestrze i jednym z naj-
młodszych w 13. pp. W tym czasie 
był już jednym z najwybitniejszych 
muzyków orkiestry. Prowadził orkie-
strę dętą, smyczkową, taneczną i dy-
rygował nimi. Dużo instrumentował, 
komponował własne utwory, m.in. 
muzykę hymnu 13. Pułku Piechoty 
do słów mjr. Górnisiewicza. W orkie-
strze symfonicznej był I skrzypkiem 
solistą, natomiast w orkiestrze dę-
tej grał na Es klarnecie. Przed wojną 
otrzymał następujące ordery i od-
znaczenia: Polska Swemu Obrońcy 
1918–1921 (1928), Medal Dziesię-
ciolecia Odzyskania Niepodległości 
(1928), Brązowy Medal za Długolet-
nią Służbę (1938). W 1933 r. uzyskał 
prawo noszenia Odznaki Strzeleckiej.
W pierwszych dniach sierpnia 1939 
r. po ogłoszeniu mobilizacji Stefan 

Jaworski przyjmował rezerwistów 
w punkcie mobilizacyjnym. W peł-
ni zmobilizowany pułk wraz z orkie-
strą 28 sierpnia wyruszył na północ 
od Ciechanowa. W wyniku klęski 
pod Gruduskiem pułk wycofał się do 
Modlina, a orkiestra została rozwiąza-
na. Ostatni występ orkiestry, a właści-
wie kilku osób z jej składu, odbył się 
24 września, podczas pogrzebu po-
ległego pod Łomną płk. Alojzego 
Nowaka. 
28 września po kapitulacji Twier-
dzy Modlin sierż. Jaworski dostał się 
do niewoli niemieckiej. Przebywał 
w obozie jenieckim Hohenstein Sta-
lag I B do 21 sierpnia 1940 r., skąd zo-
stał zwolniony ze względu na fatalny 
stan zdrowia. Powrócił do rodziny 
mieszkającej w Pułtusku. Zofia Jawor-
ska, konspirując w ZWZ, prowadzi 
w swoim mieszkaniu tajne nauczanie, 
pan Stefan również wstępuje w szere-
gi ZWZ i potajemnie uczy dzieci mu-
zyki, oficjalnie pracując w charakterze 
nocnego stróża. W maju 1944 r. ge-
stapo aresztowało i osadziło w Forcie 
III w Pomiechówku jego żonę, która 
w lipcu tego roku podczas likwidacji 

obozu została rozstrzelana. On sam 
do zakończenia wojny ukrywał się 
w okolicznych wsiach.
W 1945 r., po ewakuacji Pułtuska 
i miesiącach tułaczki, wyzwolenie 
zastało go w Kędzierzawicach w po-
wiecie pułtuskim. Przebywał tam do 
maja 1946 r., utrzymując się z upra-
wy ogrodu i wynagrodzenia rzeczo-
wego za naukę dzieci, dla których 
zorganizował prymitywną szkołę 
w opuszczonym pałacu. W maju 
1946 r. przeniósł się do Nasielska, 
gdzie uzyskał zatrudnienie w byłym 
Zarządzie Miejskim. W 1947 r. zawarł 
związek małżeński z Janiną Pianow-
ską. Do 31 stycznia 1951 r. pracował 
jako administrator Z.B.M., a od 1 lu-
tego 1951 r. do 28 lutego 1953 r. na 
stanowisku Kierownika Referatu Go-
spodarki Komunalnej, jednocześnie 
pełniąc funkcję zastępcy przewodni-
czącego Prezydium MRN.
W lipcu 1946 r. zorganizował pierw-
szą po wojnie na terenie powiatu 
pułtuskiego amatorską orkiestrę dętą 
i taneczną, nad którymi opiekę objął 
ówczesny Cech Szewców. W latach 
1946–1947 liczyła ona 21 członków. 
Tworząc się w ciężkich powojennych 
warunkach, nie dysponowała salą do 

prób, nie każdy muzyk posiadał wła-
sny instrument, nie było nut, ale był 
olbrzymi zapał. O instrumenty starał 
się Cech Szewców, a nuty pisał kapel-
mistrz Jaworski, jednocześnie kom-
ponując własne utwory, jak: Marsz 
nad Odrą, Walc na falach Bałtyku 
czy Polka od Siennicy do Winnicy. 
Po raz pierwszy publicznie orkiestra 
zagrała w czerwcu 1947 r. podczas 
Zabawy Ludowej na łące Pniewskiej 
Górki. W marcu 1965 r. trafiła pod 
skrzydła nasielskiej OSP. W lutym 
1968 r. Jaworski zrezygnował z pra-
cy w orkiestrze, a nowym kapel-
mistrzem został Mieczysław Kakiet 
z Kazunia. Jaworski utrzymywał na-
dal kontakty z muzykami, służąc fa-
chową pomocą. 
Od marca 1953 r. prowadził zespół 
instrumentalny i chór w Liceum 
Ogólnokształcącym w Nasielsku, 
dając ok. 150 występów. Na Cen-
tralnym Ogólnopolskim Konkursie 
w Poznaniu prowadzony przez niego 
zespół zajął I miejsce w pionie zespo-
łów szkolnych. Zespoły otrzymywa-
ły nagrody rzeczowe od Kuratorium 
Oświaty oraz nagrody pieniężne od 

Ministerstwa Oświaty. W maju 1957 
r. zorganizował szkolny zespół mu-
zyczny przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Nasielsku. Od stycznia 1958 r. 
prowadził zespół muzyczny w Domu 
Kultury Dzieci i Młodzieży w Pułtu-
sku. Ponadto od 1955 r. prowadził 
młodzieżowy zespół instrumental-
no-wokalny o charakterze ludowym 
przy GS w Nasielsku. Zespół ten wy-
stępował w wielu miastach powiato-
wych, a nawet w Sali Kongresowej 
w Warszawie, dając w sumie ok. 200 
koncertów. 
Stefan Jaworski osiągał bardzo do-
bre wyniki w pracy z młodzieżą. Miał 
duży talent i znakomicie opanowaną 
technikę gry na wielu instrumentach 
muzycznych. Cechowała go bardzo 
wysoka kultura osobista. Dzięki bar-
dzo dużym osiągnięciom i wzorowej 
pracy pedagogicznej w 1960 r. przy-
znano mu kwalifikacje zawodowe in-
struktora muzyki i śpiewu zespołów 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Po przejściu na emeryturę konty-
nuował pracę z dziećmi i młodzie-
żą. W 1967 r. podjął pracę instruktora 
artystycznego w ZHP. Dnia 15 listo-
pada 1967 r. z inicjatywy Komen-
danta Ośrodka ZHP Nasielsk Janusza 

Konerbergera powstał zespół arty-
styczny pod kierownictwem świe-
żo upieczonego harcerza dh. Stefana 
Jaworskiego. Zespół składający się 
z zuchów i harcerzy już po kilku mie-
siącach osiągnął znaczne sukcesy.  
24 maja 1968 r. zajmując pierw-
sze miejsce w eliminacjach woje-
wódzkich Festiwalu Małych Form 
Artystycznych w Grodzisku Mazo-
wieckim. Zespół uświetnił swoim 
występem uroczystość obchodów 
50-lecia pracy w ZHP oraz nada-
nia stopnia harcmistrza PRL druh-
nie Jadwidze Rostkowskiej. W 1975 
r. zespół zajął I miejsce na Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej w Pułtusku i re-
prezentował Hufiec ZHP na elimina-
cjach regionalnych. Piosenka Mój 
krasnalek śpiewana przez Roberta 
Mroza wzięła udział w ogólnopol-
skim finale Festiwalu Piosenki Har-
cerskiej. W kwietniu 1976 r. w drodze 
plebiscytu członkowie nazwali ze-
spół „Nasielskie Figlarki”. W lutym 
1980 r. Stefan Jaworski zrezygnował 
z dalszego kierowania zespołem, za-
mieszczając w jego kronice gorzki 

wpis: Moja rezygnacja nie zmartwiła 
prawie nikogo, lecz wielu ucieszyła. 
Tylko ja się nie ucieszyłem z jedne-
go powodu. Nie doczekałem bo-
wiem 150. jubileuszowego występu 
zespołu.
Od dnia 22 czerwca 1981 r. był człon-
kiem Związku Bojowników o Wol-
ność i Demokrację. Po wojnie był 
wielokrotnie odznaczany: Odznaką 
Zasłużony Działacz Kultury (1964), 
Złotą Odznaką ZNP (1974), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1976), Krzyżem 
Zasługi dla ZHP (1978), Medalem 
za Udział w Wojnie Obronnej 1939 
(1982), Odznaką Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Ciechanowskiego (1984), 
Medalem 40-lecia Polski Ludowej, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski (1986), Medalem Za 
Zasługi dla Pożarnictwa. 
Stefan Jaworski zmarł 25 czerwca 
1986 r. w Pułtusku, zgodnie z jego 
wolą pochowano go w mundurze 
harcerskim razem ze skrzypcami. 
Spoczywa na cmentarzu parafial-
nym w Nasielsku. 

Artur Nojbert 

Informacja 

W niedzielę, 19 czerwca, o godz. 17.00  
w kościele parafialnym w Nasielsku  
odbędzie się msza święta w intencji 

Stefana Jaworskiego, 

żołnierza, instruktora harcerskiego, nauczyciela. 
Będzie to skromny hołd dla skromnego człowieka, 

bez „pompy”, bez obowiązkowych delegacji.  
Zapraszamy wszystkich,  

którzy czują potrzebę uczestnictwa  
w tym nabożeństwie.

     harcerze

Orkiestra podczas procesji Bożego Ciała rok 1950.
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T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Z UM

Dobre praktyki 
Miło nam poinformować, iż w dniu 30 maja 2016 r. gmina Nasielsk podpisała umowę z Samorządem Woje-
wództwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków europejskich  
w gminie Nasielsk”. Wysokość dofinansowania wynosi do 19 210,00 zł. 
W ramach zadania zostanie wydany folder informacyjny dotyczący pozyskanych przez gminę Nasielsk środ-
ków zewnętrznych. Wydanie folderu będzie poprzedzał konkurs fotograficzny, którego celem będzie sfotogra-
fowanie obiektów, miejsc, działań, które zostały zrealizowane na terenie gminy Nasielsk z funduszy unijnych. 
Wybrane zdjęcia z konkursu będą miały szanse wzbogacić folder informacyjny, który powstanie w ramach 
projektu. Ponadto zostanie zrealizowany film promocyjno-informacyjny dotyczący pozyskanych przez gminę 
Nasielsk środków zewnętrznych.
Celem operacji jest informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów 
wiejskich i wsparciu finansowym. Wierzmy, że dzięki realizacji operacji wzrośnie świadomość i wiedza miesz-
kańców gminy Nasielsk o wsparciu finansowym z funduszy europejskich, jakie otrzymała gmina Nasielsk  
w ostatnich latach. Partnerem w projekcie jest wydawca dwutygodnika gminnego „Życie Nasielska” – Nasielski 
Ośrodek Kultury. Dzięki umowie partnerskiej będziemy informować o działaniach w projekcie na łamach „Ży-
cia Nasielska”. Operacja zostanie zrealizowana w całości do dnia 30.09.2016 r. Dystrybucja materiałów wy-
tworzonych w ramach projektu będzie nieodpłatna.

Z GMINY. Stare Pieścirogi

Piknik sąsiedzki  
pod chmurką
W sobotę, 11 czerwca br., 
w Starych Pieścirogach na 
placu przy ulicy Platyno-
wej odbył się pierwszy w tej 
miejscowości „Piknik Są-
siedzki pod chmurką”, któ-
ry był okazją do wspólnej 
rodzinnej zabawy nie tylko 
dla mieszkańców.
Impreza została zorganizo-
wana przez dwie mieszkan-
ki Pieścirogów: Agnieszkę 
Ignaczak i Elżbietę Latkowską. Jak same mówią, pomysł przyszedł im do 
głowy dwa tygodnie wcześniej, po czym obie wybrały się do Bogdana 
Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska, po zgodę na organizację pikniku. – 
Nie było u nas żadnej tego typu imprezy od jakichś siedmiu lat. Chcemy 
pokazać, że jesteśmy fajnymi ludźmi, z którymi można się wesoło bawić. 
Szczególnie zależy nam na dobrej zabawie dzieci, same jesteśmy mat-
kami i wiemy, że jak dziecko jest zadowolone, to rodzic tym bardziej – 
mówi pani Edyta. 

W organizację włączyli się również inni mieszkańcy Pieścirogów, którzy 
wspierali inicjatywę poprzez udostępnianie gadżetów na konkursy czy 
produktów na przygotowane przez organizatorki ciasta i grochówkę. – 
Duże wsparcie otrzymaliśmy równie od młodzieży, która sprzedawała 
ciasta, i od naszych harcerzy, którzy przybyli tego dnia o 8 rano i nadmu-
chiwali balony – wspomina pani Agnieszka. Dodaje też, że zaangażowa-
nie ze strony lokalnej społeczności było znaczne i każdy chciał mieć jakiś 
udział w przygotowaniu pikniku sąsiedzkiego.
Jakie atrakcje zostały przygotowane na ten dzień? Ochotnicza Straż Pożar-
na z Psucina i policjanci z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim prezento-
wali swoje wozy i samochody, które były chętnie odwiedzane i oglądane 
przez młodszych uczestników pikniku, poza tym można było przejechać 
się bryczką i na motocyklu Harley-Davidson. Był również nadmuchiwa-
ny plac zbaw i stoiska oferujące różne smakołyki, takie jak wspomniane 
już ciasta i grochówka, ale również watę cukrową, bigos czy kiełbaski.  
Na scenie odbywał się koncert zespołu STARTER, który aż do końca im-
prezy zachęcał wszystkich do tańca i wspólnej zabawy.
Zorganizowano konkurs dla najmłodszych na pracę plastyczną przedsta-
wiającą to, co najbardziej spodobało się im na pikniku. – Powstało wiele 
pięknych prac, jedną z nich, prezentującą wóz policyjny, policjanci dostali 
na pamiątkę – wspomina Agnieszka Ignaczak. Dzieci mogły także wziąć 

udział w różnych 
grach i malowaniu 
twarzy.
P iknik sąsiedzki 
cieszył się dużym 
p o wo d z e n i e m , 
i jak wspomina-
ją organizatorki, 
szybko pojawił y 
się głosy, że war-
to go powtórzyć. 
– Może w sierpniu 
uda nam się zor-
g an izować p o -
dobne spotkanie. 

Cóż, zobaczymy – mówią z uśmiechem. A na razie należy się cieszyć, 
że i Pieścirogi dołączyły do miejscowości, które w tym roku postanowiły 
zorganizować coś dla swoich mieszkańców i dać okazję do wspólnego 
spędzania czasu w miłym gronie.

Paweł Kozłowski

NASZE DZIECI

Piknik rodzinny u przedszkolaków
Samorządowe Przedszkole w Starych 
Pieścirogach co roku organizuje imprezę 
rodzinną połączoną z Dniem Dziecka, jak 
również świętem wszystkich Mam i Tatu-
siów. Wydarzenie na dobre zagościło już 
w kalendarzu imprez przedszkola i jest 
pieczołowicie przygotowane z odpo-
wiednim wyprzedzeniem. 
Tegoroczny piknik odbył się 8 czerwca. 
Specjalnie dla dzieci na placu zabaw poja-
wiły się nadmuchiwane zjeżdżalnie, basen 
z kulkami, wata cukrowa i samochodzika-
mi, którymi dzieci mogły odbywać prze-
jażdżki. Dzięki zaangażowaniu rodziców 
przedszkolaków oraz pracowników jed-
nostki przygotowano grill oraz stoisko ze 
słodkościami. Rodzice maluchów jak zwykle nie zawiedli i przybyli oklaskiwać swoje pociechy, które z okazji ro-
dzinnego święta przygotowały program artystyczny. Najstarsza grupa – „Słoneczka” – zaprezentowała gościom 

pokaz tańca, którym wywalczyła I miejsce w Przeglą-
dzie Mini Dance Show. „Muchomorki”, „Biedronki” oraz 
„Pszczółki” wystąpiły z pięknymi piosenkami dla swo-
ich rodziców. Na scenie zaprezentowali się także uczest-
nicy Festiwalu „O złotą nutkę”: Krzysztof Górski i Eryk 
Rosłoński, z utworem Szczotka, pasta. Pokaz talentów 
przedszkolaków zakończyła piosenka A ja wolę moją 
mamę w wykonaniu „Słoneczek”. 
Potem przyszedł czas na zabawę. Maluchy chętnie korzy-
stały ze wszystkich atrakcji. Rodzice mogli wypić sobie 
kawę, zjeść pyszne ciasto lub potrawę z grilla. Nie zabrakło 
także zabaw dla całych rodzin. Mamy i tatusiowie wraz ze 

swoimi pociechami brali udział 
w konkursach, m.in. konkursie 
na najlepszy makijaż wykonany 
przez przedszkolaka oraz w za-
wodach w ubijaniu piany na czas. 
Zabawie nie było końca. 
Tegoroczny Piknik Rodzinny 
w Samorządowym Przedszkolu 
w Starych Pieścirogach z pew-
nością należał do bardzo uda-
nych. Dla dzieci był to dzień 
pełen wrażeń, a dla rodziców 
okazja do spotkania i możliwość 
zobaczenia wspaniałych wystę-
pów dzieci. 

K.T.
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Kino NIWA ZAPRASZA
15–19 czerwca godz. 15.00

Były sobie człowieki
Animacja; produkcja: Belgia, Chiny, Francja, Włochy
Czas trwania: 1 godz. 35 min
Małpolud Edward niefortunnie łamie przednią 
łapę. Aby przeżyć, musi się usamodzielnić i na-
uczyć chodzić na dwóch nogach. 

15–19 czerwca godz. 17.00

Kochaj
Komedia rom.; produkcja: Polska; Czas trwania: 1 godz. 
25 min
Sawa (Olga Bołądź) wkrótce wychodzi za mąż za 
Jurka (Mikołaj Roznerski), o którym jej przyjaciółki 
mówią: „facet marzeń z wmontowanym genem 
idealnego męża i ojca”. Jednak Sawę zaczynają 
ogarniać coraz większe wątpliwości, czy to wła-
śnie Jurek jest tym jednym, jedynym… 

22–26 czerwca godz. 15.00

Alicja po drugiej stronie 
lustra (3D dubbing)

Familijny, fantasy, przygodowy; Produkcja: USA; Czas 
trwania: 1 godz. 48 min
Alicja powraca do Krainy Czarów, by razem 
z przyjaciółmi powstrzymać złego Władcę Cza-
su i przywrócić porządek w magicznym świecie. 

22–26 czerwca godz. 17.00

Zanim się pojawiłeś
Dramat; produkcja: USA; Czas trwania: 1 godz. 50 min
Louisa „Lou” Clark (Emilia Clarke) mieszka w nie-
wielkim angielskim miasteczku i nie wie jeszcze, 
co zrobić ze swoim życiem. Ekscentryczna 
26-latka próbuje sił w wielu dziedzinach, by po-
móc swej rodzinie związać koniec z końcem. 
Zostaje opiekunką Willa Traynora (Sam Claflin), 
młodego, bogatego bankiera...

29 czerwca–3 lipca godz. 15.00

Jak uratować mamę  
(2D dubbing)

Animacja; produkcja: Polska; Czas trwania: 1 godz. 30 min
Adaś większość swojego czasu spędza, gra-
jąc na komputerze. Aneta jest miłośniczką ksią-
żek, uwielbiającą bujać w obłokach i marzyć 
o królewiczu z bajki. Jednak przez jakiś czas my-
śli rodzeństwa będą musiały skupić się na czymś 
zupełnie innym. Ich mama potrzebuje pomocy, 
którą tylko jej pociechy są w stanie sprowadzić. 
Niemały w tym udział będzie miała pewna Cza-
rownica… To za sprawą jej czarów Adaś i Anet-
ka przeniosą się do tajemniczej średniowiecznej 
krainy… 

29 czerwca–3 lipca godz. 17.00

Mój przyjaciel orzeł 2D
Dramat; Austria; 1 godz. 48 min
Młody chłopiec próbuje ocalić orła, który został 
wyrzucony z gniazda. 

29 czerwca–3 lipca godz. 19.00

Ojciec
Dramat; produkcja: Polska; Czas trwania: 1 godz. 11 min.

Baran 21.03–20.04
Przygotuj się na trudny czas. Musisz spro-
stać dużej liczbie obowiązków w pracy 
i w domu. Staraj się je systematycznie wy-
konywać, żeby nie mieć zaległości. Masz 
osłabiony organizm, zadbaj o siebie.

Byk 21.04–20.05
Odniesiesz sukces, jeśli włożysz odpo-
wiednią ilość sił w realizację zamierzonych 
celów. Pamiętaj, żeby kluczowe decyzje 
podejmować w spokoju. Warto rozglądać 
się za nową, bardziej korzystną pracą.

Bliźnięta 21.05–21.06
Przed Tobą wiele rodzinnych obowiązków, 
ale również wiele radości. W sprawach za-
wodowych nadejdzie czas nowych inwe-
stycji lub działalności na własny rachunek. 
Dbaj o zdrowie i regeneruj siły.

Rak 22.06–22.07
Zyskasz teraz więcej pewności siebie i siły 
przebicia. Bez wahania idź na szkolenie 
czy kurs, jaki zaproponuje Ci Twój przeło-
żony. W sprawach finansowych postaw na 
oszczędzanie, a najlepiej na tym wyjdziesz.

Lew 23.07–23.08
Będziesz mógł niespodziewanie zarobić 
trochę dodatkowych pieniędzy. To znak, 
że powinieneś szukać pracy w innej branży. 
Czeka Cię ważne spotkanie po latach. Nie 
pozwól, by zazdrość je zepsuła.

Panna 24.08–22.09
Zaufaj swojej intuicji w ocenie współpracow-
ników, a dowiesz się, kto jest Twoim sprzy-
mierzeńcem. Jeśli nie chcesz zmieniać pracy, 
zacznij się bardziej starać. Masz szansę zyskać 
uznanie szefa.

Waga 23.09–23.10
Działaj rozsądniej w sprawach zawodo-
wych i wykorzystuj wszystkie okazje, by 
pokazać się z dobrej strony. Zrób porządki 
w domowych rachunkach. Spędzaj wolny 
czas aktywnie wraz z najbliższymi.

Skorpion 24.10–22.11
Będziesz w świetnej formie intelektualnej. 
Dlatego z łatwością znajdziesz nowe rozwią-
zania starych problemów. W pracy wszyscy 
będą liczyć się z Twoim zdaniem. Otwórz 
serce na nową miłość.

Strzelec 23.11–21.12
Twoje sprawy zawodowe nie potoczą się tak, 
jak zaplanowałeś. Będziesz musiał wykazać 
dużo inicjatywy, aby się z nimi uporać. Kon-
centruj się tylko na tym, co jest najważniejsze. 
Kondycja i samopoczucie bardzo dobre. 

Koziorożec 22.12–20.01
To dobry czas, by powalczyć o podwyż-
kę lub awans. W rozmowach z szefem 
będziesz czuł się bezpiecznie i obronisz 
swoje racje. Jeśli prowadzisz własny biz-
nes, nie będziesz narzekać na brak zleceń. 

Wodnik 21.01–19.02
Nie spodziewaj się przełomu, w sprawie, 
którą starasz się rozwiązać od dawna. Za 
to czeka Cię powodzenie w sferze finan-
sowej. Świetny czas na nawiązywanie 
nowych kontaktów towarzyskich. 

Ryby 20.02–20.03
Łatwo będziesz osiągać sukcesy. Możliwe, że 
awansujesz albo zmienisz pracę na bardziej 
satysfakcjonującą. W sprawach osobistych 
przygotuj się na dodatkowe obowiązki. Masz 
osłabiony układ odpornościowy.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

Z PRZEDSZKOLA

Zajęcia otwarte
W piątek, 20 maja 2016 r., w Samorządowym 
Przedszkolu w Nasielsku w grupie 4- i 5-latków 
odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Ich temat 
to „Mieszkańcy wiosennej łąki”. 
Dzieci na początku zajęć wysłuchały wiersza W. 
Bodalskiej Jakie to wszystko ciekawe, następnie 
po jego omówieniu rozwiązywały zagadki i nazy-
wały mieszkańców łąki. Dokonywały także anali-
zy, syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów oraz 
ćwiczyły umiejętność czytania globalnego. 
Po zasadniczej części zajęć odbyła się zabawa ruchowa „Owady na kwiaty” połączona z zabawą matematyczną. 
4- i 5-latki doskonaliły nie tylko sprawność ruchową, ale także umiejętność liczenia i porównywania liczebno-
ści zbiorów. Na koniec dzieci wraz ze swoimi rodzicami wykonały pracę plastyczną „Motyl”, z wykorzystaniem 
rolki, papieru kolorowego, kleju i nożyczek. Wszystkie motylki były wyjątkowo piękne, a dzieci i rodzice bardzo 
szczęśliwi przede wszystkim dzięki wspólnie spędzonemu czasowi. 

Marta Żbikowska

NASZE DZIECI. Samorządowe przedszkole

Dzień Mamy i Taty
Od 23 do 31 maja 2016 r. w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Mamy 
i Taty. 
Specjalnie na tę okoliczność dzieci ze wszystkich grup zaprezentowały ciekawe programy artystyczne. Były wiersze 
o mamusiach i tatusiach, jedne tak zabawne, że rodzice śmiali się do łez, a inne tak piękne, że niejednemu rodzicowi 
zakręciła się w oku łza wzruszenia. Nie zabrakło również piosenek i tańców, dzieci zatańczyły m.in. taniec do piosenek 
Chocolate i Let’s twist again. W starszych grupach przedszkolnych dzieci specjalnie dla rodziców dały popis swoich 
umiejętności, jeśli chodzi o znajomość języka angielskiego, którego uczą się w przedszkolu. Na samym początku za-

tańczyły i zaśpiewały zmienioną wersję piosenki 
Head and shoulders, po czym zaprezentowały 
po angielsku wiersz dla mamy i taty. Rodzice zro-
zumieli go, ponieważ dzieci recytowały go jed-
nocześnie z gestykulacją. 
Na koniec dzieci zaśpiewały swoim najbliższym 
Sto lat, po czym podeszły do nich, złożyły ży-
czenia płynące prosto z serca i wręczyły własno-
ręcznie wykonane przez siebie prezenty. 
Wszystkim rodzicom jeszcze raz pragniemy 
życzyć samych pogodnych dni, zadowolenia 
z pociech i oczywiście stu lat!

(SP)
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam mieszkanie – tanio! Nasielsk, 
ul. Starzyńskiego (45 m2). Tel. 514 986 
333.

Korepetycje z matematyki. Tanio.  
Tel. 798 714 084.

Sprzedam działki uzbrojone. Tel. 500 
138 106

Sprzedam 1,3 ha ziemi pod zabudo-
wę. Nasielsk, ul. Topolowa. Tel. 509 
727 049.

Sprzedam działki budowlane – 
Nasielsk, ul. Topolowa. Tel. 509 727 
049.

Pielęgnacja ogrodów, wycinka.  
Tel. 667 569 562.

Docieplenia, elewacje, remonty.  
Tel. 667 569 562.

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę w Nowym 
Mieście. Tel. 666 989 310.

Sprzedam działkę budowlaną – 
Mazewo Włościańskie. Tanio!!!  
Tel. 606 409 569.

Do wynajęcia dom w Cegielni Psuckiej. 
Tel. 502 473 417.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
62,5 m2, ul. Warszawska 51/53 c, 
parter. Tel. 505 591 776, 605 181 687.

Sprzedam działkę, ul. Brzozowa, 
Nasielsk. Tel. 696 771 475.

Sprzedam tanio działki budowlane. 
Tel. 518 445 613.

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie 
34 m2, osiedle Płońska. Tel. 510 205 881

Wynajem maszyn rolniczych. Tel. 695 
777 897

Sprzedam mieszkan ie  36m 2,  
ul. Piłsudskiego. Tel. 694 600 918.

Sprzedam samochód dziecięcy na 
akumulator, stan bardzo dobry.  
Tel. 790 686 659.

Wynajem maszyn rolniczych. Tel. 695 
777 897.

Sprzedam mieszkanie  36 m 2  
ul. Piłsudskiego. Tel. 694 600 918.

Sprzedam 3 jałówki do zacielenia.  
Tel. 698 130 688.

Lokal do wynajęcia. Tel. 694 743 297.

Sprzedam ziemię rolną 3,15 ha – 
Jackowo. Tel. 664 433 586; 664 433 
347.

Sprzedam trawę – Chmielewo.  
Tel. 664 423 065.

Bramy, balustrady, przęsła, budowa 
ogrodzeń z metalu i sztachet. Tel. 607 
687 306.

Zabiorę rój pszczół. Tel. 518 346 706.

Sprzedam używana lodówkę. Tel. 503 
526 426.

Zatrudnię pracownika w małym go-
spodarstwie. Tel. 516 561 702.

Przyjmę stażystę i pracownika do 
sklepu meblowego. Tel. 500 142 809. 

Oddam w dobre ręce szczeniaki – 
mieszańce rasy Husky. Tel. 531 518 511. 
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ZAPRASZAMY 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 w czwartki o godz. 19.00 i w niedziele o godz. 18.00.

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

Powrót do źródeł
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, wtorki godz. 19.00, tel. 792 876 563.

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 niedzielę o godz. 15.30. 
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.

Prywatny Gabinet Ginekologiczny 
Zbigniew Pietruski

Centrum Medyczne Nasielsk, ul. Warszawska 47 
przyjmuje w każdy piątek od godz. 17.00

Mile widziane zapisy w rejestracji Centrum  
lub telefonicznie: 23 69 12 514, 663 313 140.

Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej 

w Nasielsku ul. Warszawska 21

 ogłasza przetarg
na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona  

odrębną własność w Nasielsku,  
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/16 E m. 20  

o powierzchni użytkowej 61,88 m2.  

Cena wywoławcza: 115 800 zł.
Opis: lokal mieści się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, po-
wstałego w 1991 roku. Lokal posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc 
i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 20. W budynku 
znajdują się instalacje: wod.-kan, prąd, TV. 

Przetarg ustny odbędzie się  
w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku  

przy ul. Warszawskiej 21,  
dnia 23 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00. 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni nr:
52 10201592 0000 240200124461. 
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 
23 czerwca 2016 roku do godz. 11.00 w sekretariacie Spółdzielni 
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzi-
nach: pon.-pt. 7.00 – 15.00). 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez po-
dania przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu można uzy-
skać w biurze Spółdzielni  lub tel. : 23 691-24-35.

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.1774 
z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz lokalu mieszkal-
nego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz najemcy, dot. lokalu nr 7 przy ul. Elektronowej 8/10 w Nasielsku  
- znak: ZPN.7125.6.3.2016.AS
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) 
w dniach od 17 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r.

BURMISTRZ 
mgr Bogdan Ruszkowski

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. 2015.1774 z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, dot. działek po-
łożonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 320/18, 320/20, 322/13 i 322/14  
- znak: ZPN.6840.1.3.2016.AS
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektro-
nowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 8 lipca 2016 r.

BURMISTRZ 
mgr Bogdan Ruszkowski

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach  
serdecznie dziękuje za bezinteresowną pomoc  

w realizacji projektu edukacyjnego  
„Zagospodarowanie terenu zieleni przy wejściu do szkoły”:

p. Leszkowi Kaczyńskiemu z firmy KaBa  
za ofiarowanie czarnoziemu, 

p. Markowi Bazylewskiemu z firmy BAZ-BRUK  
za podarowanie piachu,

p. Bożenie Słupeckiej za przekazanie obrzeży,

p. Markowi Pawlakowi za wykonanie prac ziemnych  
prywatnym sprzętem.
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R E K L A M A

BRYDŻ
Wyniki turnieju „jedenastego”, 10.06.2016 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  73 pkt (57,94%)
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  72 pkt (57,14%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  68 pkt (53,97%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra    65 pkt (51,59%)
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   64 pkt (50,79%)
6. Zbigniew Michalski – Piotr Turek   55 pkt (43,65%)
7. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski  55 pkt (43,65%)
8. Grzegorz Nowiński – Paweł Wróblewski  52 pkt (41,27%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Janusz Muzal     72 pkt
 Janusz Wydra     72 pkt
3-4. Waldemar Gnatkowski    63 pkt
 Krzysztof Michnowski    63 pkt
5-6.  Mariusz Figurski     56 pkt
 Robert Truszkowski    56 pkt
7.  Kazimierz Kowalski    55 pkt
8. Krzysztof Morawiecki    50 pkt
9. Grzegorz Nowiński    41 pkt
10. Piotr Kowalski     40 pkt

PK

NASZE DZIECI

Piłkarze „Żbika”  
z wizytą w przedszkolu
1 czerwca 2016 r., w dniu swo-
jego święta, dzieci z nasielskie-
go Samorządowego Przedszkola 
miały przyjemność spotkać się 
z piłkarzami klubu „Żbik”. Przed-
szkolaki gorąco powitały go-
ści hasłem „Sport to najfajniejsza 
rzecz na świecie.” Zawodnicy 
zaprezentowali ćwiczenia z piłką 
nożną. Za sprawą prezesa klubu 
placówce przekazano w poda-
runku piłkę z autografami piłka-
rzy i szalik kibica „Żbika”. 
To niecodzienne spotkanie ucieszyło dzieci, a zakończyło się słowami: 
„Ja sportowcem chciałbym być, w zdrowym ciele zawsze żyć, co dzień 
rano w piłkę grać, w sporcie tym nie jestem sam”. To najlepszy dowód, by 
krzewienie sportu zaczynać już od przedszkola… 

PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo na wyjeździe 
Przed dwoma spotkaniami w ostat-
nich dwóch tygodniach (kolejka 28. 
i 29.) wiadomo było, że naszemu Żbi-
kowi nie grozi już spadek. Przeciwnicy 
nie byli najmocniejsi, więc spodzie-
wano się, że Żbik będzie w stanie zdo-
być komplet punktów. 
I tak się stało. Wprawdzie zdobyliśmy 
trzy punkty i straciliśmy trzy, ale i to 
w założeniach było przewidziane, jako 
że spotkanie z Wieczfnianką Wieczf-
nia Kościelna nasza drużyna rozgry-
wała „na wyjeździe”. Spotkaniem, 
które wzbudzało większe emocje, 
miał być pojedynek na naszym sta-
dionie z Nadnarwianką Pułtusk. To 
mecz derbowy, a w tego rodzaju po-
jedynkach nie zawsze wygrywa dru-
żyna uważana za lepszą. W każdym 
razie spodziewano się, że nasi zawod-
nicy z Pułtuskiem stoczą zacięty bój. 
Jesienią, kiedy Nadnarwianka prezen-
towała jeszcze dość dobry poziom, 
Żbik wywiózł z Pułtuska jeden punkt 
po remisie 0:0.
Ostatnio drużyna z Pułtuska grała 
bardzo słabo i znajdowała się w strefie 
zagrożonej spadkiem. Żbik do meczu 
z Tęczą Ojrzeń prezentował się zupeł-
nie dobrze. Liczono nawet, że na ko-
niec rozgrywek zajmie miejsce tuż 
za podium. W każdym razie liczono, 
że mecz z Pułtuskiem będzie zacięty, 
ale nikt nie stawiał na stratę w nim aż 
trzech punktów.
Żbik ten prestiżowy mecz przegrał 
sromotnie 1:4. Jeszcze na pięć mi-
nut przed końcem meczu drużyna 
z Pułtuska prowadziła 4:0. Wtedy to, 
mocno zdenerwowany, Sławomir 
Stańczak, nieco rozpaczliwym ude-
rzeniem, zdobył bramkę. A było to 
bardzo ładne uderzenie z blisko 20 
metrów, wykonane z tzw. półobrotu. 
Do tego pojedynku Żbik przystą-
pił niezbyt skoncentrowany. Szybko 
stracił bramkę, bo już w trzeciej mi-
nucie po wrzucie piłki z autu. Bramkę 
przypisano Kacprowi Wanieliście, ale 
prawdopodobnie dotknął jej jeszcze 
nasz zawodnik. Kolejna bramka pa-
dła z rzutu karnego podyktowane-
go po zagraniu naszego zawodnika 
ręką w polu karnym. Egzekutorem 
był Piotr Bobowski. W 7 minut póź-
niej (30’) Żbik przegrywał już 3:0. Dla 
Nadnarwianki bramkę z akcji całego 
zespołu zdobył Artur Kembłowski. 
Przez cały ten czas widoczne było 
lepsze zorganizowanie drużyny gości. 
Nasi zawodnicy próbowali przejąć ini-
cjatywę, ale ich poczynania kończy-
ły się po dwóch, trzech podaniach. 
W większości były one niecelne, a pił-
ka nie była „uderzana”, lecz „pchana”. 
Kolejna bramka dla pułtuskiej druży-
ny padła 20 minut po przerwie. Dru-
gą bramkę w tym meczu zdobył Piotr 
Bobowski. W ostatnich 25 minutach 
meczu nasi zawodnicy zaczęli grać 
nieco aktywniej. Przeciwnicy, ma-
jąc „w kieszeni” pewne zwycięstwo, 
grali już zdecydowanie wolniej i mniej 
angażowali się w walkę o piłkę. Resz-
tę meczu potraktowali jako trening 
w widowiskowym „klepaniu” piłki na 
własnym polu. 
Po przegranym meczu z Nadnar-
wianką odszedł trener Marcin Danie-
lewicz. Dlaczego? Tego tak naprawdę 
nie wiemy. Wiemy jedno: jego krótki 

pobyt w Nasielsku zaowocował lep-
szą grą Żbika, zdobyciem takiej liczby 
punktów, która zapewniła mu utrzy-
manie się w lidze okręgowej, a nawet 
godną lokatę w tabeli, pokazaniem, 
że w obecnej drużynie tkwi duży po-
tencjał.
Kolejnym przeciwnikiem Żbika 
była drużyna z Wieczfni Kościelnej 
Wieczfnianka. Jej poziom jest porów-

nywalny z poziomem Żbika, z tym 
że w rundzie wiosennej obecnego 
sezonu rozgrywkowego grała słabiej 
niż w pierwszej jego części. Wygląda-
ło na to, że Żbik będzie miał w Wieczf-
ni ciężką przeprawę. Tak się jednak 
nie stało. Żbik wygrał bez problemu 
i w dodatku wysoko, bo aż 4:0. Przez 
większą część spotkania drużyny to-
czyły wyrównany pojedynek. Akcje 
Żbika były jednak bardziej zdecy-
dowane i kończyły się strzałami. Aż 
cztery z nich znalazły drogę do bram-
ki gospodarzy.
Bardzo ładną bramkę już w czwartej 
minucie meczu ze stałego fragmentu 
gry zdobył Sławomir Stańczak. Pięk-
nie wykonał rzut wolny z blisko 20 
metrów. Piłka przeleciała ponad gło-
wami obrońców i wpadła do siatki. 
Błąd przy tym golu popełnił miejsco-
wy bramkarz. Kolejne bramki dla Żbi-
ka przed przerwą padły w niewielkim 
odstępie czasu – w 25. i 27. minucie 
meczu. Pierwszą (ogólnie drugą) zdo-
był z akcji Mateusz Paczkowski, a dru-
gą z karnego Rafał Załoga.
Przez kolejne 50 minut walka toczyła 
się głównie w środku boiska. Przewa-
gę w dalszym ciągu miał Żbik. Bra-
kowało jednak spięć pod bramkami 
i dynamiki gry. Dopiero w 80. mi-
nucie meczu bardziej przemyślaną 

i zdecydowanie bardziej dynamiczną 
akcję przeprowadził Żbik. Najpierw 
nasi piłkarze kilkoma podaniami po-
konali dystans prawą stroną boiska 
od naszego pola karnego do pola 
karnego drużyny miejscowej. Tu pił-
kę skierowano wzdłuż linii końcowej 
boiska i linii bramkowej. Akcję celnym 
strzałem zakończył Karol Chrustow-
ski. Była to czwarta bramka dla Żbika. 

Wynik 4:0 nie zmienił się do końca 
spotkania. 
Na uwagę zasługuje bardzo dobry 
bramkarz Żbika Oskar Bucholski. 
W tym meczu także bronił bardzo 
dobrze. Ważne jest jednak to, że po-
chodzi on z Wieczfni Kościelnej. Swo-
im sympatykom z Wieczfni pokazał 
bardzo dobrą grę.  

andrzej zawadzki

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Tęcza Łyse 28 74 24 2 2 125-27

2.  Sona Nowe Miasto 29 68 22 2 5 81-41

3.  Makowianka Maków Mazowiecki 28 51 16 3 9 56-42

4.  Korona Ostrołęka 29 49 13 10 6 58-29

5.  Wkra Żuromin 29 47 14 5 10 56-33

6.  Żbik Nasielsk 29 45 13 6 10 51-47

7.  Boruta Kuczbork 29 44 12 8 9 56-48

8.  KS CK Troszyn 29 42 11 9 9 41-47

9.  Iskra Krasne 29 41 13 2 14 50-58

10.  Nadnarwianka Pułtusk 29 36 10 6 13 47-43
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Ciechanów-Ostrołęka – czołówka tabeli.  
Źródło www.90minut.pl


