Z MIASTA

Drugie rondo
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku powstanie drugie rondo w Nasielsku.
Tym razem w Pniewie, gdzie łączą się drogi wojewódzkie z Pułtuska i Legionowa.
– Burmistrz Nasielska podpisał umowę z dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, dając mu pełnomocnictwo do ogłoszenia przetargu na budowę ronda w miejscowości Pniewo. Gmina Nasielsk na to zadanie opracowała dokumentację projektową i przekazała ją do MZDW. Na jej podstawie MZDW uzyskało pozwolenie na budowę.
Gmina Nasielsk natomiast zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem oświetlenia, tak jak miało
to miejsce przy budowie ronda przy Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku – informuje Radosław Kasiak, kierownik
Wydziału Inwestycji w UM Nasielsk. Według kosztorysu, oświetlenie uliczne kosztować będzie gminę Nasielsk około
95 tys. zł. Już w maju br. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ma ogosić przetarg na budowę ronda. – Przybliżona
wartość tej inwestycji wyniesie około 1,5 mln zł – dodaje.
Michał B.
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Z SAMORZĄDU
Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
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

Z UM

Składowisko
odpadów w Kosewie

Podsumowanie dotyczące
Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Jaskółowie

Szanowni Państwo!

W związku z sesją Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się w dniu
26 kwietnia br. i wywiadem opublikowanym w „Życiu Nasielska” oraz
pytaniami mieszkańców Gminy Nasielsk związanymi ze zbyt fachową
nomenklaturą i szczegółowymi informacjami przekazanymi przeze
mnie w odpowiedziach w tymże wywiadzie, chciałbym poinformować w wielkim skrócie o działaniach podejmowanych w związku
z prywatną inwestycją – Zakładem Zagospodarowania Odpadów
w Jaskółowie.

Od pewnego czasu mieszkańcy wsi Kosewo oraz okolicznych wsi
i części terenu Nasielska odczuwają niedogodności związane z nieprzyjemnym zapachem pochodzącym z nieczynnego składowiska
odpadów w Kosewie. Pragnę w kilku zdaniach wyjaśnić sytuację związaną z tym miejscem.
Eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kosewie rozpoczęto w latach 1978-1979. Odpady były składowane w częściowo wypełnionym wodami opadowymi wyrobisku po
eksploatacji gliny, czyli w tzw. gliniance. Trzeba wyraźnie zaznaczyć,
iż były tam składowane nasze odpady, pochodzące od mieszkańców
Gminy Nasielsk. Przykładowo tylko w latach 1991-1994 dowieziono
na składowisko w Kosewie prawie 41.000 m3 odpadów płynnych oraz
ponad 48.000 m3 odpadów stałych. Składowaniu w Kosewie podlegały również odpady pochodzące z nasielskiej oczyszczalni ścieków.
Eksploatacja obiektu zakończyła się w 2002 roku, zaś w 2004 r. składowisko zostało zamknięte.
Po podjęciu przez Gminę Nasielsk działań zgodnie z decyzją dotyczącą rekultywacji nieczynnego składowiska w Kosewie, w tym zasypaniu
glinianki, okazało się, że prawie 25 lat czynnej eksploatacji i prawie
40 lat od jej rozpoczęcia pozostawiło w tym środowisku ogromną
degradację, której poziomu nie dało się oszacować. Podczas zasypania glinianki w sposób naturalny poruszone zostały 40-letnie osady
denne, co doprowadziło do uwalniania się nieprzyjemnego zapachu utrudniającego codzienne funkcjonowanie mieszkańcom wsi
Kosewo oraz okolicznych wsi, a nawet Nasielska. Cały czas podejmujemy różne działania (efektywne mikroorganizmy wgłębnie oraz
powierzchniowo wapno tlenkowe) w celu eliminacji tego irytującego
mieszkańców zapachu. Chcę w tym miejscu serdecznie przeprosić
wszystkich za uciążliwość, jakiej Państwo doznają. Proszę jednak uwierzyć, iż rekultywacja składowiska w Kosewie była konieczna i wymagana, zaś przy jej rozpoczęciu nikt nie był w stanie określić, z jakimi
trudnościami będziemy musieli się zmagać. Pragnę jednak zapewnić
wszystkich Państwa, iż kontrole zewnętrznych instytucji nie wykazują
żadnego skażenia niebezpiecznego dla mieszkańców, zaś stan obiektu w Kosewie jest na bieżąco przez nas monitorowany. Podjęte przez
nas działania doprowadzą do całkowitego wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu i do rekultywacji tego terenu zgodnie z wymogami
dotyczącymi ochrony środowiska.
						
Burmistrz Nasielska
						
Bogdan Ruszkowski

Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel. 23 691–23–43

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52

Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

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

W dniu 28.04.2011 r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
Odbyły się 3 spotkania z mieszkańcami wsi: Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Południe i Popowo Północ.
W dniu 13.04.2012 r. Burmistrz wydał odmowę zgody na realizację
przedmiotowego przedsięwzięcia.
W dniu 26.06.2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło
zaskarżoną decyzję.
W dniu 26.09.2012 r. wydano decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. Ww. decyzję zezwalającą wydał ówczesny Burmistrz Nasielska – Grzegorz Arciszewski
Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy tę decyzję
pomimo odwołań.
W dniu 16.01.2013 r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Procedura wydania decyzji trwała do 03.07.2014 r. W tym czasie
zgodnie z procedurą 11-krotnie zawiadamiano mieszkańców o działaniach w przedmiotowej w formie obwieszczeń, w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
wysłanie do sołtysów wsi: Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Południe i Popowo Północ.
W dniu 23.03.2015 r. Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski odmówił wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie (dotycząca zmiany decyzji środowiskowej).
W lipcu 2017 r. Burmistrz Nasielska odmówił na piśmie wyrażenia
zgody na zlokalizowanie zjazdu z drogi wewnętrznej.
W dniu 28.11.2017 r., po konsultacjach z biurem prawnym i po zmianach lokalizacji zjazdu z drogi wewnętrznej, Burmistrz Nasielska był
zobligowany zgodnie z prawem wydać zgodę na ww. zjazd.
Podczas sesji w dniu 26.04.2018 r. Rada Miejska w Nasielsku podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaskółowo w celu wyeliminowania w tym terenie tego typu inwestycji.
Burmistrz Nasielska nigdy nie ukrywał żadnych informacji dotyczących ww. inwestycji i na każdym etapie postępowań w sposób
zwyczajowo przyjęty informował mieszkańców o prowadzonych
postępowaniach.
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

BURMISTRZ NASIELSKA

Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
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Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756
Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury

Poniedziałek: 800 – 1700
Wtorek – Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 800 – 1500

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00
Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000
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OBRADOWAŁA RADA

Jednogłośnie
w sprawie Jaskółowa
W czwartek, 26 kwietnia br., na wniosek Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska,
odbyła się XXXVII sesja nasielskiej Rady Miejskiej. Program posiedzenia obejmował tylko kilka punktów, ale mimo to przybyło na nie wielu mieszkańców i sołtysów. Stawili się
również wszyscy radni.
Na wstępie sesji burmistrz Ruszkowski wyjaśnił, dlaczego została zwołana sesja. Przypomniał,
że na poprzedniej sesji RM przesunięto środki na wykonanie planu
zagospodarowania przestrzennego
dla Jaskółowa, ale wpłynęły w tym
samym dniu podania o taki plan dla
miejscowości Popowo Południe,
Popowo Borowe i Popowo Północ.
– Na tej podstawie podjęliśmy
działania, aby przygotować dokumentację i rozeznanie cenowe dla
Jaskółowa. To zostało już wykonane. Aby podpisać umowę na wykonanie tego planu, potrzebna jest

zwołanie tej sesji nadzwyczajnej –
mówił Bogdan Ruszkowski.
Burmistrz poprosił także o dopisanie jeszcze jednego punktu do
porządku obrad dotyczącego wyrażenia woli utworzenia ścieżki rowerowo-pieszej we wsi Jaskółowo.
Po przyjęciu planu obrad, radni
jednogłośnie przyjęli dokument
pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017”.
Kolejnym punktem było przyjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo.
– Potrzeba jego uchwalenia wynika
z potrzeby mieszkańców i realizacji
zasad ładu przestrzennego – mówiła Bożena Strzelecka, kierownik
Wydziału Planowania Przestrzennego nasielskiego UM. Obszar objęty planem wynosi około 615 ha
i przedstawiono go radnym na tablicy projekcyjnej. – Obowiązujące
studium nie przewiduje znacznego rozwoju istniejącej zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, jedynie
dopuszczając jej niewielką rozbudowę i uzupełnienie istniejących

Z GMINY

Jaskółowo w mediach
Emisja programu „Interwencja” w TV Polsat z 18 kwietnia br. sprawiła, że informacja o
planowanej przez prywatnego inwestora budowie na terenie Jaskółowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów „poszła” w świat. Już w czwartek, 19 kwietnia, żeby zająć się
tym tematem, przyjechali do Jaskółowa dziennikarze z programu „Twoje sprawy”, emitowanego we wtorki w TVP3.
Na drodze tuż obok prywatnej
działki, na której planowana jest ta
kontrowersyjna inwestycja, zjawiło się tym razem przeszło ponad
100 osób z Jaskółowa, okolicznych miejscowości, w tym z gminy Serock, a także z Nasielska. Tego
dnia było już wiadomo, że Magdalena Biernacka starosta nowodworski wydała odmowną decyzję
na budowę ZZO. Wśród wielu osób,
które uczestniczyły w nagraniu
programu, przed kamerami wypowiadali się m.in.: przedstawiciele
nasielskiej Rady Miejskiej (Jerzy Lubieniecki, Dariusz Kordowski), Rady
Powiatu Nowodworskiego (Renata
Włodarska), Bożena Nowosielska,
sołtys Jaskółowa.
Natomiast Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska udzielił wypowiedzi telefonicznej.

Ws z ys c y z g o d n i e
podkreślali, że nie
c h c ą te j i n we s t ycji na terenie gminy
Nasielsk, alarmując,
że w niedalekiej przyszłości usytuowanie
ZZO będzie miało fatalne skutki dla znacznego obszaru Polski
z racji bliskiej odległości od Zalewu Zegrzyńskiego. Redakcja programu
poprosiła również o komentarz
inwestora – ten jednak nie przesłał żadnego oświadczenia w tej
sprawie. W studio natomiast temat
komentowali adwokat Karol Podgórny i Andrzej Pacocha, przewodniczący nasielskiego komitetu PiS.
Sprawą ZZO interesują się bardzo żywo również władze powia-

tu legionowskiego, które apelują
do wojewody mazowieckiego,
starosty nowodworskiego i burmistrza Nasielska o niedopuszczenie
do budowy składowiska.
Przypominamy, że ważne informacje na ten temat zamieszczane
są na stronie http://www.stopwysypisku.pl/forum/
(mb)

ciągów zabudowy w rejonie dróg
publicznych. Przeważające obszary
wsi Jaskółowo wskazane są w studium pod funkcję upraw rolnych
oraz lasy i dolesienia. W środkowej
części wsi wskazane jest istniejące
składowisko odpadów objęte obowiązującym planem miejscowym
bez możliwości jego rozbudowy
– mówiła B. Strzelecka, przytaczając analizę stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań
z ustaleniami obowiązującego „Studium”.
Radny Mirosław Świderski stwierdził, że wszystkim zależy, by zmiana
tego planu zatrz ymała niechcianą inwestycję.
Jak podkreśliła kierownik Strzelecka, starosta
nowodworski odmówiła udzielenia pozwolenia
na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadami, jednak inwestor już
się od niej odwołał, więc
teraz wiele zależy również
od wojewody mazowieckiego.
– Jeśli plan będzie uchwalony, przed podjęciem
decyzji przez wojewodę,
wtedy wszelkie procedury będą wstrzymane. Wykonanie
prac po stronie wykonawcy, to termin około 10. miesięcy. Do tego
trzeba doliczyć terminy ustawowe
na ogłoszenie oceny strategicz-

nej, na wyłożenie planu i zbieranie
uwag – dodała kierownik Strzelecka.
Przy okazji dyskusji nad tą uchwałą
Adam Mikucki, mieszkaniec sąsiedniej gminy zadał pytanie radnemu
Grzegorzowi Arciszewskiemu, byłemu burmistrzowi Nasielska, dlaczego za jego kadencji nie złożono
wniosku o przygotowanie planu
zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa, aby w przyszłości nie dopuścić do takiej inwestycji.
G . Arciszewski tł umacz ył się,
że brak takiego planu wynikał
z trudnej sytuacji finansowej gminy.
Reasumując dyskusję nad uchwałą,
Bogdan Ruszkowski podkreślił, że
ważna w procesie pracy nad planem będzie informacja, aby żadne
terminy nie zostały przekroczone
i wszystko zostało przyjęte zgodnie
z prawem. Radni przyjęli uchwałę
jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się uchwałą
dotyczącą utworzenia ścieżki rowerowo-pieszej we wsi Jaskółowo. Miałaby ona powstać na części odcinka
drogi, którą inwestor chciał dojeżdżać do swojego wysypiska. Będzie
to dodatkowe zabezpieczenie, że
ta droga w inny sposób nie zostanie wykorzystana. W uzasadnieniu
będzie ona połączona z istniejącą
tam już ścieżką edukacyjną. Radni tę
uchwałę również przyjęli jednogłośnie. Na tym zakończono obrady.
Michał B.

FOTOOBSERWATOR

Miejsca dla klientów
z dziećmi

Kilka miesięcy temu przed sklepem Tesco wyznaczone zostały, oznakowane na niebiesko, dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na ogół klienci przestrzegają wytycznych i nie blokują tych miejsc.
Ostatnio pojawił się również znak pionowy, który informuje o tym,
iż wyznaczone miejsca służą klientom z dziećmi.
Michał B.
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KRONIKA OSP

19 kwietnia Strażacy wyjeżdżali
do pożaru krzaków i śmieci, który
miał miejsce w Nasielsku na ul. Młynarskiej.
20 kwietnia zapaliły się śmieci w kontenerze na ul. Cmentarnej
w Nasielsku.
23 kwietnia strażac y zostali zadysponowani na ul. Warszawską
w Nasielsku, aby pomóc kobiecie,
która przez nieuwagę zatrzasnęła się
na balkonie zostawiając w mieszkaniu małe dziecko. Strażacy wspólnie z Policjantami pomogli kobiecie,
a mały chłopiec otrzymał w prezencie misia strażaka.

AKTUALNOŚCI
ZGMINY

Po kawałku chodnika
W czwartek, 26 kwietnia br., Stare Pieścirogi zyskały
nowy, niewielki odcinek chodnika. Został on wybudowany na ul. Wrzosowej. Koszt inwestycji, 11 tys. zł.,
został pokryty z funduszu sołeckiego. Wykonawcą
chodnika była firma KaBa. Z tegorocznego funduszu
sołeckiego w ulicy Wrzosowej zostanie wykonane
odwodnienia – 3 700 zł.
Jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy nowego ka-

wałka chodnika doczekały się także Nowe Pieścirogi
na ul. Diamentowej.
– Firma zajmująca się wykonaniem chodnika w ulicy Diamentowej w Nowych Pieścirogach została wybrana na
podstawie oferty złożonej przez firmę KaBa zaakceptowanej przez sołtysa miejscowości Nowe Pieścirogi oraz
Urzędu Miejski w Nasielsku – informuje Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska. Koszt inwestycji na ul. Diamentowej
to 29 930,33 zł.
E.G.

25 kwietnia Strażacy zostali wezwani na ul. Kolejową w Nasielsku, gdzie
doszło do pęknięcia rury, w wyniku
czego woda zalała piwnicę w budynku jednorodzinnym.
26 kwietnia OSP Nasielsk oraz WRD
Nowy Dwór Maz. zabezpieczały
miejsce kolizji samochodów osobowych, do której doszło w Wągrodnie.
26 kwietnia w Studziankach doszło
do pożaru garażu. Spaleniu uległy
dwa samochody osobowe oraz
wyposażenie garażu. W akcji gaśniczej brały udział: WSP Pomiechówek, JRG Nowy Dwór Mazowiecki
oraz. OSP Nasielsk.
26 kwietnia w budynku magazynowo-gospodarczym przy ul. Tylnej
w Nasielsku wybuchł pożar. Na miejsce zostały zadysponowane: OSP
Nasielsk, OSP Jackowo, OSP Psucin,
WSP Pomiechówek oraz JRG Nowy
Dwór Mazowiecki.
26 kwietnia w Nowych Pieścirogach
doszło do pożaru śmieci w pustostanie. W akcji gaszenia brali udział strażacy z OSP Nasielsk.
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Z POLICJI

Kieszonkowiec
na Tylnej
W sobotę, 21 kwietnia, doszło
do kradzieży kieszonkowej w sklepie przy ul. Tylnej. Jak informuje
podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim, według ustaleń policjantów nn sprawca/y wykorzystał/
li nieuwagę kobiety i dokonał/li kradzieży portfela z torebki, w którym
znajdowały się dokumenty i gotówka w kwocie 270 zł.
Aktualnie prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Jednocześnie
policjanci zwracają się do osób, które
mogłyby być świadkami tego zdarzenia, o kontakt z nasielskim komisariatem.
E.G.

Z GMINY

Jesteśmy
w żółtej strefie
Pod koniec marca, podczas sesji nasielskiej Rady Miejskiej,
Maciej Wierzchoń, powiatowy lekarz weterynarii ostrzegał rolników o wprowadzeniu w naszej gminie czerwonej strefy w związku z rozporządzeniem o zwalczaniu
afrykańskiego pomoru świń. W marcu br. bowiem znaleziono w Cieksynie padłego dzika, u którego stwierdzono
tę chorobę.
Czerwona strefa miała być wprowadzona za dwa tygodnie, tj. w połowie kwietnia. Lekarz przekonywał rolników do jak najszybszej sprzedaży świń, ponieważ hodowcy z czerwonej strefy mają później ogromne
trudności w ich zbycie. Rynek staje się dla nich zamknięty.
Od sesji minął miesiąc, a w gminie Nasielsk cały czas obowiązuje żółta
ochronna strefa. Nie tak daleko, bo u sąsiadów w Nowym Dworze Mazowieckim, wprowadzono już czerwoną strefę. Zapytaliśmy zatem przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu w Nowym Dworze Mazowieckim,
czy w najbliższym czasie faktycznie planowane jest wprowadzenie czerwonej strefy dla Nasielska.
- W Nasielsku obowiązuje strefa żółta (obszar ochronny) oraz obszar
skażony w związku z rozporządzeniem o zwalczaniu ASF. Strefa czerwona zacznie obowiązywać, gdy Komisja Europejska zmieni decyzję
709/2014 – informuje PIW w Nowym Dworze Mazowieckim.
E.G.

NA SYGNALE

Zamknięta
na balkonie
Do nietypowego zdarzenia
zostali wezwani nasielscy
strażacy w poniedziałek,
23 kwietnia br. W jednym
z bloków przy ul. Warszawskiej na balkonie była uwięziona kobieta. Zatrzasnął
ją tam mały synek, który w wyniku tego zdarzenia został zamknięty sam
w domu. Na miejsce przybył zastęp OSP Nasielsk
oraz JRG Nowy Dwór Mazowiecki. Przy współpracy z Komisariatem Policji
w Nasielsku kobietę uwolniono. Przerażony malec
na otarcie łez otrzymał misia
strażaka.
E.G.

Z GMINY

Co z oświetleniem
kolejowym?
Latarnie przy ul. Srebrnej
w Nowych Pieścirogach są,
ale na odcinku od rampy do
przejazdu kolejowego nie
działają od lat. Jesienią ub.
roku zapytaliśmy Polskie
Koleje Państwowe o to, czy
zostaną uruchomione? Po
półrocznej ciszy udało nam
się ustalić, jaki jest aktualny
stan sprawy.
– Zaproponowaliś my gminie
bezpłatne przejęcie linii oświetleniowej. Obecnie oczekujemy
na odpowiedź ze strony samorządu – informuje Aleksandra
Grzelak, główny specjalista wydziału prasowego Biura Komunikacji i Promocji Polskich Kolei
Państwowych.
Co na to nasz samorząd gminny?

Radosław Kasiak, kier o w n i k w yd z i a ł u i n west ycji w nasielskim
Urzędzie Miejskim potwierdza, że gmina
otrzymała od PKP pismo
z propozycją przejęcia
linii oświetleniowej na
ul. Srebrnej.
– Obecnie trwają rozmowy z PKP i gmina nie
wyp racowa ł a jeszcze
stanowiska w tej sprawie.
PKP nie ukrywa bowiem,
że lampy są w złym stanie technicznym. Gmina
musi teraz zastanowić
się, czy faktycznie ich
przejęcie będzie się opłacało.
Okazać się może, że koszty naprawy oświetlenia mogą być porównywalne z nowymi lampami
– wyjaśnia Radosław Kasiak.

KRONIKA
POLICYJNA
18 kwietnia w Nasielsku funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
zatrzymali do kontroli drogowej
samochód marki Opel Astra, którym kierował 24-letni mieszkaniec gminy Nasielsk, znajdujący
się w stanie nietrzeźwości z wynikami 0,66 mg/l i 0,64 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
20 kwietnia w miejscowości Paulinowo funkcjonariusze Zespołu
Patrolowo-Interwencyjnego KP
Nasielsk zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem
67-letniego mieszkańca gminy Nasielsk. W trakcie czynności
okazało się, że kierujący posiada
obowiązujący zakaz kierowania
rowerami wydany przez Sąd Rejonowy w Pułtusku. Teraz o jego
dalszym losie zdecyduje Sąd.
24 kwietnia w godzinach nocnych
w miejscowości Lelewo funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
przeprowadzili kontrolę drogową samochodu marki Opel Astra,
którym kierował 28-letni mieszkaniec gminy Nasielsk. W trakcie
czynności okazało się, że kierujący posiada obowiązujący zakaz
kierowania pojazdami kat. B wydany przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.
26 kwietnia funkcjonariusze KP
Nasielsk otrzymali zgłoszenie
o kierującym pojazdem Fiat Seicento w miejscowości Kątne,
który może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Kiedy funkcjonariusze chcieli zatrzymać do
kontroli powyższy pojazd, kierujący nim nagle przyspieszył.
W toku pościgu wskazany pojazd
udało się zatrzymać w miejscowości Przyborowice, gdzie okazało się, że kierujący Fiatem 73-letni
mieszkaniec powiatu płońskiego
znajduje się w stanie nietrzeźwości
z wynikami 0,88 mg/l i 0,91 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz sprawca odpowie nie
tylko za kierowanie samochodem
w stanie nietrzeźwości, ale również
za niezatrzymanie się do kontroli
drogowej.
Sporz. RW

Jak na razie pewne jest tylko to, że z tej
ulicy korzysta wiele osób. Ale na niebezpieczeństwo najbardziej narażeni
są piesi, którzy często przemierzają ten
odcinek po zmroku, wracając z pracy
od pociągu do domu.
E.G.
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W SKRÓCIE

Będzie chodnik
Przy Samorządow ym
Przedszkolu wkrótce pojawi się chodnik. Ureguluje
to i poprawi bezpieczeństwo pieszych przy tej placówce. Bogdan Ruszkowski
burmistrz Nasielska i Robert
Parzonka Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej uzgodnili
w ostatnim czasie szczegóły inwestycji.
– Koszty budowy chodnika będą podzielone po połowie między gminą
i spółdzielnią. Obecnie trwają prace nad wyceną przedsięwzięcia. Chodnik zlokalizowany będzie po prawej stronie, patrząc od strony wjazdu od
ulicy Warszawskiej – mówi Radosław Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji UM Nasielsk.
Na chodnik czekają rodzice maluchów. Dzięki niemu przy budynku
przedszkola będzie bezpieczniej.
Michał B.

Ścieżka musi poczekać
Oddaliły się na razie
plany budowy ścieżki rowerowej, która
miałaby być poprowadzona dawnym
nasypem kolejowym
p o w ą s ko t o r ó w ce. Niestety projekt
obecnie nie uzyskał
dofinansowania.
– Dokumentację na dofinansowanie ścieżki rowerowej od Pniewa
do Winnicy składała gmina Winnica. Jest to projekt partnerski razem
z naszą gminą – mówi Radosław Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji
UM Nasielsk. – Na razie burmistrz Nasielska nie podjął żadnych decyzji,
a obecnie żadnych nowych naborów na podobne dofinansowania nie
ma. Jeśli takowe się pojawią, będziemy starali się je wykorzystać – dodaje.
Michał B.

Remont drogi powiatowej

To będzie jedna z największych inwestycji powiatowych w tym roku.
W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie remont drogi powiatowej łączącej Nasielsk z Pomiechówkiem.
– Wykonawcą drogi została firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic koło Pułtuska. Inwestycja będzie przeprowadzona w dwóch etapach.
Pierwszy etap obejmować będzie odcinek od dawnej wąskotorówki (granicy miasta Nasielsk) do granicy z gminą Pomiechówek oraz od drogi
krajowej nr 62 do przejazdu kolejowego w Pomiechówku. Dodatkowo
wykonany zostanie chodnik od ulicy Granicznej do Sikorskiego i brakujący odcinek chodnika w Cegielni Psuckiej, na który mieszkańcy Cegielni
Psuckiej w ramach funduszu sołeckiego zakupili kostkę brukową – wyjaśnia Radosław Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji UM Nasielsk i radny
powiatu nowodworskiego. Ponadto na całym odcinku udrożnione i odtworzone zostaną rowy melioracyjne i położona nowa nawierzchnia asfaltowa.
Koszt pierwszego etapu tej inwestycji wynosi 6 666 666 zł. Prace rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w maju.
Pozostały odcinek (leśny) na terenie gminy Pomiechówek wykonany zostanie w ramach II etapu prac.
Michał B.
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AKTUALNOŚCI
OŚWIATA

Gimnazjaliści już po egzaminach
Jak co roku, w kwietniu
uczniowie III klas gimnazjalnych przystąpili do pisemnych egzaminów sprawdzających ich wiedzę. W środę,
18 kwietnia br., gimnazjaliści pisali egzamin z części
humanistycznej – tj. o godz.
9.00 z historii i wiedzy o społeczeństwie, zaś o godz. 11.00
z języka polskiego. W czwartek, 19 kwietnia br., zmierzy-

li się z częścią matematyczno – przyrodniczą, najpierw
rozwiązywali test z zakresu: fizyki, geografii, chemii
i biologii, a później test z matematyki. Natomiast w piątek, 20 kwietnia, przystąpili
do testu z wybranego języka
obcego.
W szkołach na terenie naszej gminy,
do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło w sumie 144 uczniów (Szkoła

Podstawowa nr 1 – 87 osób, Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach – 29 osób i Szkoła Podstawowa
w Cieksynie – 28 osób).
– Egzaminy w naszych szkołach
przebiegały bez zakłóceń – mówi
Hanna Pietrzak, dyrektor CUW.
Wyniki egzaminów gimnazjalnych
zostaną ogłoszone w czerwcu.
W 2019 roku odbędzie się ostatni egzamin gimnazjalny, ale jednocześnie
swój egzamin na zakończenie szkoły
podstawowej napiszą ośmioklasiści.
(i.)
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KULTURA

Z BIBLIOTEKI. Spotkania autorskie

Grzegorz Kasdepke dzieciom
W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci i Młodzieży, działającego
od 2012 roku przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku, już po
raz drugi mieliśmy okazję
spotkać się z Grzegorzem
Kasdepke.
J e de n z naj p op ularn i ej sz yc h
twórców literatury dziecięcej
i młodzieżowej odwiedził naszą
bibliotekę we wtorek, 17 kwietnia
br. Kasdepke to bez wątpienia jeden z najchętniej czytanych autorów. Napisał ponad 40 książek.
Wymienimy tu chociażby Kacperiadę, Przygody Kuby i Buby,
c z y Z p i a s ko wn i cy w ś wi a t .
Wsz ystkie książki tego autora
znajdują się w zasobach naszej
biblioteki.
Odbyły się dwa spotkania z pisarzem. Pierwsze z nich zorganizowaliśmy w czytelni biblioteki,

gdzie gościliśmy dwie pierwsze
klasy ze Szko ł y Podstawowej
nr 1 i cztery klasy ze Szkoły Podstawowej nr 2. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 133 uczniów.
Drugie ze spotkań odbyło się
w Szkole Podstawowej w Dębinkach i uczestnicz yli w nim
uczniowie całej szkoły, ok. 100
osób.

Obydwa spotkania przebiegł y
w niezwykle ciep łej i sympatycznej atmosferze. Pisarz w bardzo ciekawy i przystępny sposób,
z humorem przybliżył swoją karierę literacką, zapoznając młodych
czytelników ze swoją twórczością.
Opowiadał o tym, skąd czerpie
pomysły do swoich książek i co go
inspiruje. Czytał fragmenty książek,
mówił o związkach frazeologicznych, zasadach dobrego wychowania, ale również o zadaniach
matematycznych, które znalazły
się w książce pt. Do trzech odlicz. Wspominał także, nad czym
obecnie pracuje i jakie nowości już
wkrótce ukażą się drukiem. Młodzi
czytelnicy zadawali pytania dotyczące hobby pisarza, ulubionych
zwierząt, przeczytanych książek
i rodziny. Dzieci mogły też zakupić
książki i otrzymać autograf.
Bibl.

Z NOK

Piosenka jest dobra na wszystko
We wtorek,17 kwietnia br., na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury wystąpili artyści Filharmonii Narodowej: Zuzanna
Makowska – wokal, Marek Grabiniok - wokal, Michał Załęski – fortepian. Tym razem
goście zaprezentowali dzieciom ze Szkoły
Podstawowej w Świerczach twórczość Kabaretu Starszych Panów. W ich utworach
nie brakuje dobrego humoru. Poza tym
artyści przypomnieli znane i lubiane przeboje z repertuaru Majki Jeżowskiej, a także
piosenki pochodzące z musicali dla dzieci
i młodzieży.
Koncert zorganizowany był w ramach
Spotkań z Filharmonią, które przygotowane są z myślą o małych melomanach.
NOK

Z BIBLIOTEKI

Czytamy dzieciom
Tradycyjnie, jak co roku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zaprasza wszystkich chętnych
do przyłączenia się do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W tym roku naszym hasłem przewodnim jest Czytanie zbliża. Naszą akcję, wzorem lat ubiegłych, rozpoczynamy czytaniem w Urzędzie Miejskim, gdzie spotkamy
się z Bogdanem Ruszkowskim, burmistrzem Nasielska oraz Markiem Maluchnikiem, sekretarzem Nasielska.
Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się do tej akcji, zarówno tych, którzy chcieliby poczytać
innym, jak i tych, którzy chcieliby posłuchać innych. Wydarzenie promujące czytelnictwo będzie trwało
do 14 czerwca, kiedy to w naszej placówce gościć będziemy pisarza, Wiesława Drabika. Tel. kontaktowy
do biblioteki - 23 69 12552.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Krew i stal
Polska fantastyka w XXI wieku ma się
zaskakująco dobrze, jeśli jednak ktoś
jest zwolennikiem teorii, że poza Stanisławem Lemem nic wartościowego
w tym nurcie nie powstało, powinien
stanowczo sięgnąć po Krew i stal - debiutancką powieść Jacka Łukawskiego.
Niech jednak nikomu określenie debiutancka nie skojarzy się z niewartą uwagi czy niedopracowaną, gdyż autor
książki, którą weźmiecie do ręki w niczym nie ustępuje klasykom gatunku,
a ponadto, choć bazuje na klasycznym
modelu świata fantasty, to nie obawia
się przekraczać jego utartych granic.
Daje w ten sposób czytelnikowi dostęp
do historii, jakiej jeszcze nigdy nie było.
Akcja powieści toczy się w quasi średniowiecznym świecie, gdzie prócz
standardowych elementów konwencji fantasy, takich jak księżniczki,
smoki i dzielni rycerze poznać możemy również stworzenia rodem
z barwnej, a mało znanej mitologii słowiańskiej. Bohaterowie, wędrując
w głąb Martwicy – krainy, która jest od 150 lat skażona morderczym
zaklęciem na skutek dawnych wojen magów, spotykają wiły, nocnice,
utopce, dziwożony, bagienniki i wiele innych stworzeń, o których dawniej snuto opowieści w długie zimowe wieczory.
Oddział żołnierzy pod dowództwem Dartora wyrusza do zapomnianego
klasztoru w Smoczych Górach, żeby przywieźć do królestwa tajemniczy
przedmiot mogący je uratować. Wędrowcom towarzyszy przewodnik
Arthorn, który wydaje się nieco zbyt tajemniczy i nie można pozbyć się
wrażenia, że coś ukrywa przed współtowarzyszami.
Czy faktycznie chce pomóc w wypełnieniu misji, czy może wyruszył
na wyprawę, żeby zrealizować własne cele? Czy mordercze zaklęcie
cofnie się na tyle, żeby można było zagospodarować niedostępne od
dawna tereny i co czai się na pozornie pustych obszarach? Gdzie mieszkają olbrzymy i jakim sposobem latają ich powietrzne łodzie? Naprawdę
warto poszukać odpowiedzi na te pytania.
Fabuła, choć rozwija się powoli, nie nudzi. Autor, jak na debiutanta, świetnie sobie radzi z kreowaniem świata i bohaterów. Mankamentem wydawać się może fakt, że o uniwersum, w którym osadzona jest historia,
dowiadujemy się głównie z rozmów miedzy bohaterami, ale dzięki temu
też nie spada na czytelnika natłok koniecznych do zapamiętania informacji i strukturę świata poznajemy adekwatnie do potrzeb. Brakuje też nieco
opisów stworzeń rodem ze słowiańskiej mitologii, gdyż ktoś, kto nie interesował się tym wcześniej, może mieć problem z wyobrażeniem ich
sobie i być zmuszonym do sięgnięcia do dodatkowych źródeł. Te braki
rekompensują natomiast bardzo plastyczne i perfekcyjne technicznie
opisy potyczek i walk na miecze. Zapewne jest to wynik angażowania się autora w działalność grup rekonstrukcyjnych, co pozwoliło mu
na bardzo wiarygodne odwzorowanie takich sytuacji w powieści.
Krew i stal to pierwszy tom trylogii pod wspólnym tytułem Kraina Martwej Ziemi, w której skład wchodzą jeszcze Grom i szkwał, oraz wydana
w 2018r Pieśń i krzyk. Dobrze, że Jacek Łukawski kontynuował tę historię, gdyż jedna książka traktująca o stworzonym przez niego świecie to
stanowczo za mało.
Ewa Laskowska

Z DKK

Zapraszamy na spotkania
klubów DKK
Przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku od roku 2012
działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki, dla dorosłych i dla dzieci. Zapraszamy wszystkich chętnych, by dołączyli do grona pasjonatów książek.
Spotykamy się raz w miesiącu, aby omówić jedną z wybranych książek.
Tym razem zapraszamy 19 maja (sobota) o godz. 11.30, aby „spotkać się”
z książką Elżbiety Baniewicz pt. Dymna.
Natomiast dzieci zapraszamy 24 maja (czwartek) o godz. 15.00. Przybliżymy sobie opowiadania z książki Grzegorza Kasdepke pt. Kacperiada,
którego gościliśmy w naszej bibliotece w kwietniu br. Dlaczego warto
zapisać się do naszego DKK? Na Klubowiczów czekają atrakcje: ciekawe
książki, spotkania w miłej atmosferze, spotkania z pisarzami, wyjazdy do
teatru i wiele innych.
Zapraszamy!

4.05.–17.05.2018; Życie Nasielska nr 10 (500)
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ROZMAITOŚCI

DKK

HISTORIA

Anna Czachorowska
– poetka z Nasielska

Zarys biografii harcmistrz
Jadwigi Rostkowskiej

Spotkanie z poetką, Anną Czachorowską odbyło się w sobotę, 21.04.2018 roku w Miej- To oczekiwana i miła wiadomość. W kwietniu br. ukazał
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku. Zostało ono zorganizowane w ramach się w wydaniu książkowym zarys biografii harcmistrz JaDyskusyjnego Klubu Książki wspólnie z Kołem Literackim Uniwersytetu Trzeciego Wieku. dwigi Rostkowskiej. Pełen tytuł książki to: Druhna Jadwiga
Rostkowska hm (1893 – 1977) Życie i praca na rzecz młodzieży.
Poetka, nasielszczanka przybliżyła słuchaczom swój dorobek
Zarys ten opracował pan Zdzisław Suwiński.
literacki. Wydała sześć tomików
poezji, a jej wiersze znalazły
się w antologiach poetyckich
w Polsce i za granicą; niektóre
zostały przetłumaczone na język
rosyjski, białoruski, grecki, włoski, angielski i islandzki. Jej poezja
jest bliska czytelnikom, wiersze zawierają syntezę odczuć,
wzruszeń, uczuć i przemyśleń
poetki; na świat patrzy z pogodą
w sercu i w duchu. Jest ciepłym
i pogodnym człowiekiem, stara
się dostrzegać piękno i dobro
w każdym człowieku. Wokół
siebie skupiała wspaniałych, mądrych ludzi, a o przyjaźni z poetą,
ks. Janem Twardowskim, opowiada
z ogromnym wzruszeniem i empatią. Poświęciła jemu strofy swoich
wierszy, często nawiązując do filozofii
życia ks. Twardowskiego.
Głębię uczuć poezji Anny Czachorowskiej oddają słowa wiersza Jak
kryształ:
Wyspowiadam się
ze stanu moich uczuć
bardzo cicho
aby nikt nie słyszał.

Zanim serce ze skruchy zdąży ukuć
będę czysta jak kryształ.
Ciekawy rozdział jej życia stanowią
podróże po Europie, ze wzruszeniem wspomina wyjazd do Rzymu
na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, którego darzy miłością i uwielbieniem.
W dzisiejszych czasach taka poezja
zdaje się być balsamem na zmartwione dusze i obolałe ciała:
Pragnę miłości prawdziwej
takiej co sił mi doda

Pragnę miłości szczęśliwej
Co będzie zesłana przez Boga.
W trakcie spotkania wywiązała się
ożywiona dyskusja, były czytane
wiersze poetki, niektóre z nich wywarły duże wrażenie na słuchaczach.
Ostatni zbiór wierszy zatytułowany
Stoję nad brzegiem morza – zrecenzował jej przyjaciel, też poeta, Ernest
Bryll, słowami: Aniu, stoisz nad brzegiem. Wygląda z wierszy na to, że
brzeg to wysoki, daleko widać – jak
ze skarpy płockiej – więc patrzymy
i oglądamy z Tobą.
Pani Anna Czachorowska wspominała tak że spotkania, które
miały miejsce w Nasielsku, Legionowie i w Nowym Dworze Mazowieckim, wspomina z ogromną
serdecznością mieszkańców-czytelników.
Jej poezja została doceniona,
otrzymała od Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego odznakę – „Zasłużony dla kultury
polskiej”, ale najbardziej ceni sobie
osobiste kontakty z ludźmi.
Dziękujemy serdecznie pani Annie Czachorowskiej za przybycie
i czekamy na następne spotkania.
Miłym dodatkiem do spotkania
był występ Weroniki Wapniewskiej,
która grała na gitarze piosenki napisane i skomponowane przez siebie.
BM

Książka ta powstała z inicjatywy i przy udziale Kręgu Instruktorskiego Starszyzny Harcerskiej
„Nasielszczanie”, na którego czele
stoi harcmistrz Janusz Konerberger. On też był koordynatorem
wszystkich poczynań, jakie miały
miejsce przy przygotowaniu powyższego wydawnictwa.
W słowie wstępnym, kierowanym
w pierwszym rzędzie do obecnych harcerek i harcerzy oraz
instruktorów, inicjatorzy przedsięwzięcia piszą, że okolicznością,
która skłoniła ich do zebrania rozrzuconych w różnych formach
przekazów na temat życia i pracy
harcmistrz Jadwigi Rostkowskiej,
zasłużonej Harcerki, jest 40. rocznica Jej śmierci i że chcą, aby to opracowanie trafiło do zasobu biblioteczek każdej drużyny nasielskiego hufca,
którego jest Patronką. Wyrażają przekonanie, że dzięki temu opracowaniu
Patronka stanie się bliższa każdej druhence i każdemu druhowi. Te słowa
kierują też do wszystkich tych, którzy zetknęli się w przeszłości z druhną
Jadzią, jak była w Nasielsku i nie tylko w Nasielsku nazywana.
Harcmistrz Jadwiga Rostkowska to osoba niezwykłej miary – harcerka,
nauczycielka i wychowawczyni. Żyła w trudnych czasach, czasach dwóch
wojen światowych, czasach odradzania się polskiej państwowości. Rok
obecny jest rokiem szczególnym, rokiem setnej rocznicy odzyskania
Niepodległości i dobrze, że właśnie w tym roku jej wychowankowie i ci,
którym wyznawane przez nią wartości są bliskie, zadbali o przypomnienie
jej postaci.
15 czerwca przewidziane są skromne uroczystości ku jej pamięci i promocja biograficznego opracowania. Bardziej szczegółowe informacje na ten
temat zostaną podane w terminie późniejszym.
Pamięć o druhnie Jadzi winna trwać i na trwałe wpisać się w historię
Nasielska. Wydane opracowanie biograficzne to trzecia forma jej upamiętnienia. Najpierw nasielski hufiec ZHP otrzymał jej imię, następnie jej
imieniem nazwano skromną uliczkę na osiedlu w okolicach obecnego
Urzędu Miejskiego.
az

Z NOK

Zwiedzali kino

Piątek 13-stego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku okazał się być szczęśliwym dniem. Uczestniczyły bowiem w wycieczce
do Nasielskiego Ośrodka Kultury. W holu budynku miały możliwość
obejrzeć wystawę akwareli i grafik autorstwa Mikołaja Filasińskiego.
Kolejną częścią wyprawy było zwiedzenie kina. Dzieci zobaczyły kabinę projekcyjną Kina Niwa, którą zaprezentował im jeden z pracowników NOK-u. Opowiedział o tym, w jaki sposób działają znajdujące się
tam urządzenia, by widzowie siedząc wygodnie w fotelach, mogli się
cieszyć najnowszymi filmami.
NOK
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Z NOK

Złote nutki rozdane
We wtorek, 17 kwietnia br., w Nasielskim Ośrodku Kultury było
bardzo gwarno, głośno i kolorowo. A wszystko dzięki odbywającej się tego dnia IX już edycji Festiwalu „O złotą nutkę”. Udział w konkursie wzięła liczna grupa
młodych nasielszczan. Były to zarówno przedszkolaki, jak i dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjaliści.
Sala kinowa od godz. 15.00 była III miejsce: Maria Brzezińwypełniona rodzicami i ich po- ska ze SP w Starych Pieciechami, które kolejno wystę- ścirogach.
pował y na scenie i wzajemnie
Kategoria: Klasy VII
s o b i e d o p i n g o wa ł y. G o ł y m
okiem było widać zdrową rywa- i Gimnazjum
GR AND PRI X Festiwalizację i zabawę, którą zapewniał y w ystępy dzieci
i młodzieży. Poza wokalem
i całą prezentacją sceniczną,
które były oceniane przez
jur y, na uwagę zasł ugują
kolorowe i bardzo oryginalne stroje występujących.
Wszyscy uczestnicy schodzący ze sceny częstowani byli przez pracowników
NOK-u cukierkami i żegnani byli gromkimi brawami
przez publiczność.
L aureaci konkursu s wo je zdolności zaprezentują podczas Dni Nasielska,
w niedzielę, 5 maja, na Stadionie Miejskim. Wtedy też Zuzanna Tyc
zostaną im wręczone nag ro d y. Zw yc i ę zc o m j u ż
teraz gratulujemy i przedstawiamy listę laureatów
tego konkursu.

Kategoria: Przedszkole i klasy „0”:
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Weronika Wapniewska

Jakub Domała

I miejsce: Zuzanna Tyc ze
SP w Starych Pieścirogach;
II miejsce: Michalina Gołębiewska ze SP nr 1
w Nasielsku;
III miejsce ex aequo: Zespół: Maria Jakimow, Kar o l i n a J a ku b i a k , K a c p e r
Kurabiewicz, Albert Musiał, Natalia O strowska
z Oddziału PrzedszkolneZuzanna Kuczborska
Natalia Kicka
go w Cieksynie oraz Zespół: Natalia Myślińska, Julia
Zdziebłowska, Zuzanna Tarwacka, lu ora z I m iej sc e: We Julia Woźniak z Samorządowego r o n i k a W a p n i e w s k a
Przedszkola w Starych Pieściro- z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku;
gach.
WYRÓŻNIENIE: Gang Stefana ze II miejsce: Kinga Kolasa
ze SP nr 1 w Nasielsku;
SP nr 1 w Nasielsku.
III miejsce: Laura i NataKategoria: Klasy I-III:
I miejsce: Zuzanna Kuczborska ze lia Ziemińskie ze SP nr 1
w Nasielsku.
SP nr 2 w Nasielsku;
II miejsce: Zuzanna Józefowicz ze Nag rodę P ub lic znoś c i,
o któ rej z a de c ydowaSP w Starych Pieścirogach;
ła liczba „lajków” na FaIII miejsce: Julia Boczkowska ze
c e b o o ku N a si e l sk i e go
SP nr 2 w Nasielsku.
Ośrodka Kultury, zdobyW YRÓŻNIENIA: Alicja Micha- ła Laura Kowalczyk, któ- Laura Kowalczyk
lak oraz Lena Cieśla ze SP nr 2 ra z a ś p i e wa ł a u t wó r
w Nasielsku.
Kwiatki bratki.
Kategoria: Klasy IV-VI:
Te g o r o c z n e w y I miejsce ex aequo: Natalia Kic- s tę py o c e n i a ł o j u r y
ka oraz Jakub Domała ze SP nr 2 w s k ł a d z i e : M o n i k a
w Nasielsku;
G łęb owic z-Dąb rowII miejsce: Dawid Bombalicki ze ska, Iwona Pęcherzewska i Tomasz Suwiński.
SP w Starych Pieścirogach;
(eg)
Jury

Z GMINY. Produkt Regionalny i Lokalny

Radzili
o dobrej żywności
W gospodarstwie państwa Hanny i Krzysztofa Kowalskich
we Winnikach, w czwartek 19 kwietnia br., odbyło się spotkanie członków mazowieckiego oddziału Polskiej Izby
Produktu Regionalnego i Lokalnego. Uczestniczyli w nim
również przedstawiciele MODR z Poświętnego. Goście
z całego Mazowsza, a jednocześnie członkowie Izby, mieli
okazję również zaprezentować swoją ofertę produktową.
W założonym w ubiegł ym roku oddziale Izby zrzeszonych
jest 16 producentów
dobrej jakościowo
żywności z naszego
regionu. Wśród nich
są m.in.: GPHU „Kowalski” (olej tłoczone
na zimno), olejarnia
„Kesler” z Ostrowi
Mazowieckiej, „Eterno” z Pruszkowa (przetwory owocowe), „Nalewki Staropolskie Majewski”
z Łomianek, Nalewkarnia „Longinus” z Ciechanowa, Piekarnia Ratuszowa
z Siedlec, Przetwórstwo Mięsne Z. Borkowski „Białki” z Białki k. Siedlec,
OSM z Siedlec (przetwory mleczne), Gościniec Goździejewski, Pasieka
Pachniczówka z Grębkowa k. Węgrowa.
Spotkanie prowadził Wojciech Radzikowski („Piekarnia Ratuszowa”),
prezes Izby, który przedstawił sprawozdanie z działalności tego gremium za rok 2017. Podczas zebrania członkowie zarządu Izby otrzymali absolutorium. Omawiano także sprawy związane z jej bieżącą
działalnością, rozwojem i promocją oraz współpracą z samorządami
lokalnymi. Była to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń
dotyczących prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tego
typu firmach zajmujących się produkcją i sprzedażą produktów lokalnych.
Już w niedzielę, 6 maja br., podczas „Jarmarku św. Wojciecha”, który odbywać się będzie w parku przy kościele w Nasielsku, będzie
można zapoznać się z bogatą ofertą wytwórców znakomitej jakości żywności regionalnej. Wśród wystawców znajdą się utytułowani
wieloma nagrodami wytwórcy zrzeszeni w mazowieckim oddziale
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Na gości czekać
będą przedstawiciele Pasieki „Pachniczówka” z miodami i różnymi
napojami miodowymi, GPHU „Kowalski” (oleje tłoczone na zimno), Nalewkarnia „Longinus” z Ciechanowa. Będą też m.in.: konfitury
z borówki, lawendy i cytryn, mazurskie ryby wędzone, oscypki, soki
i oleje tłoczone na zimno.
W nasielskim Jarmarku uczestniczyć będzie ok. 50 wystawców: rękodzielników i wytwórców różnego rodzaju produktów regionalnych.
Dzień wcześniej, w środę, 18 kwietnia br., w gospodarstwie państwa
Kowalskich gościła wyjątkowa grupa zainteresowana polskim rolnictwem i jego doświadczeniami ostatnich lat. To grupa z Kosowa,
które jeszcze do niedawna było częścią Jugosławii. Po przemianach
ostatnich trudnych lat Kosowo tworzy własną państwowość. Równo dziesięć lat temu Kosowo ogłosiło niepodległość. Nie wszystkie jednak państwa uznają istnienie tego państwa. Kosowo nie należy
jeszcze do Unii Europejskiej. Walutą tego państwa jest euro! Maleńki
ten kraj, bo zamieszkały zaledwie przez dwa miliony ludzi, myśląc
o harmonijnym rozwoju swej gospodarki, duży nacisk stawia na rolnictwo i stąd szukanie wzorców, które by pozwoliły cały proces unowocześniania tej gałęzi
gospodarki znacznie
przyspieszyć. Chodzi
też o to, aby uniknąć
ewentualnych błędów.
Kosowianie dostrzegli,
że w tej kwestii duże
i dobre doświadczenia
ma Polska. W Polsce
byli gośćmi Centrum
Doradztwa Rolniczego
w Br winowie . Wyjaśnień na ten temat we Winnikach udzielali państwo Kowalscy. Mówili o tym, co udało im się osiągnąć, mówili o radościach, jakie daje
im praca, mówili też o kłopotach, jakie napotkali po drodze. Goście
przyglądali się też wnikliwie gospodarstwu i nie ma co ukrywać, że
byli nim wprost oczarowani. Bardzo podobało się im na przykład łączenie nowoczesności w tym gospodarstwie z tradycją.
(red.)
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Róże w ogrodzie
Róże mogą być wspaniałą ozdobą każdego ogrodu. W ogródkach przydomowych sadzone są np. róże rabatowe, parkowe, wielkokwiatowe, wielokwiatowe, miniaturowe,
a także szczepione na pniu. Wybierając róże do swojego ogrodu, należy zwrócić uwagę
na cechy danego gatunku i odmiany.
Poszczególne odmiany róż różnią się barwą, kształtem pąków i kwiatów, ulistnieniem, siłą wzrostu, pokrojem, wysokością, odpornością na choroby liści, a także zapachem. Wszystkie gatunki róż należy co roku przycinać w celu pobudzenia krzewu do rozrastania się i obfitego kwitnienia. Każdy gatunek róż wymaga jednak specyficznego cięcia. Zawsze
usuwa się pędy uszkodzone, nadmarznięte i chore. Wycina się też pędy krzyżujące się, nadmiernie zagęszczające
krzew i słabe, zostawiając 3-7 najsilniejszych pędów. Róże wielkokwiatowe i rabatowe można ciąć słabo, średnio lub
silnie. Cięcie słabe polega na przycięciu pędów o 1/3 ich długości. Przycinając umiarkowanie krzew, skraca się pędy
do połowy. Cięcie silne ma na celu odmłodzenie krzewu. Polega ono na przycięciu wszystkich pędów nad 3-4 pąkiem
od podstawy krzewu (na wysokości ok. 30 cm). Zaleca się cięcie ok 5-10 mm nad pąkiem skierowanym na zewnątrz
korony krzewu. Róże szczepione na pniu tnie się mocniej, w celu nadania ładnego regularnego kształtu koronie. Regularnie też należy usuwać zwiędłe kwiaty, co pobudza krzewy róż do kwitnienia.
Stanowisko dla róż
Róże nie są wymagające co do gleby, ale najlepiej rosną na glebie piaszczysto gliniastej, dobrze uprawionej z dużą
zawartością próchnicy. Dla polepszenia struktury gleby można dodać substratu torfowego lub torfu wysokiego o pH
wyższym niż 6 (pH gleby poniżej 7 oznacza odczyn kwaśny, powyżej 7 odczyn zasadowy, a im niższe pH, tym gleba jest kwaśniejsza). Najlepszą glebą dla róż jest gleba lekko kwaśna o pH 6,5. Rabatkę różaną można wysypać korą,
co zapobiegnie wyrastaniu chwastów. Róże są krzewami światłolubnymi, wymagają stanowiska dobrze doświetlonego
i przewiewnego. Róże nie lubią gleb podmokłych, gdyż zwłaszcza zimą ich korzenie narażone są na gnicie. Nie należy
ich też sadzić w okolicy drzew i krzewów, które będą rywalizowały z nimi o substancje odżywcze i wodę.
Towarzystwo dla róż
Róże ładnie wyglądają posadzone w towarzystwie lawendy, szałwii, rozwaru, przywrotnika ostroklapkowego, przetacznika kłosowego, dzwonków brzoskwiniolistnych. Obwódka z bukszpanu zimozielonego, ładnie przyciętego, podkreśli
urodę róż. Rabata taka będzie wyglądała atrakcyjnie również zimą.
Róże wielkokwiatowe mają duże, pojedyncze kwiaty luźno rozmieszczone na długich łodygach lub osadzone wśród
pąków bocznych. Na rynku dostępne są w formie krzewiastej i piennej. Róże te kwitną na pędach jednorocznych. Liczba nowych pędów zależy od tego, na jakiej wysokości krzew zostanie przycięty. Silniejsze cięcie spowoduje, że mniej
pędów wyrośnie, ale będą one grubsze, a kwiaty większe. Zaleca się wykonywanie cięcia róż wiosną, gdy rośliny budzą
się do życia, najlepiej przed rozwojem liści, ok. 30 cm nad ziemią. Wysokie krzewy można przyciąć częściowo późną
jesienią, co zapobiegnie obruszeniu korzeni w glebie i ułatwi zabezpieczenie ich na zimę. Ścinając róże do wazonu,
należy ciąć nie więcej niż 1/3 kwitnącego pędu.
Róże rabatowe (wielokwiatowe) mają kwiatostany zebrane w bukiety, składające się z kilkunastu do kilkudziesięciu
kwiatów na jednej łodydze. Róże rabatowe karłowe dorastają do 20-40 cm wysokości. Róże te można przycinać
dość silnie, równo na wysokości ok. 30 cm. Podobnie jak róże wielkokwiatowe, kwitną na pędach jednorocznych.
Nadmierne zagęszczenie krzyżujących się ze sobą pędów powoduje wyrastanie z korzeni odrostów. Odrostów tych
nie należy wycinać, lecz odrywać od korzeni.
Róże miniaturowe są odmianami nisko rosnącymi (do 40 cm wysokości). Podobnie jak róże wielkokwiatowe i rabatowe można je ciąć dość silnie, a odwdzięczą się ładnymi kwiatkami. Zaleca się przycięcie do wysokości ok. 15 cm
od ziemi. Kwitną na pędach jednorocznych. Powtarzają kwitnienie przez większość sezonu. Róże miniaturowe polecane są na tarasy, balkony i do bardzo małych ogrodów. Ładnie wyglądają posadzone w pojemnikach, czy też
na brzegu różanej rabatki, stanowiąc jej obwódkę.
Róże parkowe są krzewami silnie rosnącymi. Dorastają nawet do 2,5 m wysokości. Ze względu na swoje rozmiary,
można je sadzić jako pojedyncze krzewy. Dobrze też rosną posadzone przy ogrodzeniu, czy w kącie ogrodu. Kwitną bardzo obficie, gdy jesienią zostaną im przycięte wierzchołki pędów, co pobudzi wyrastanie pędów bocznych,
na których w następnym roku rozwiną się kwiaty. Pędy stare wycina się u podstawy. Chcąc nadać róży parkowej zwarty
pokrój, zalecane jest przycinanie pędów o 1/3 do 2/3 ich długości.
Róże pnące są krzewami sadzonymi w celu ozdoby pergoli, ściany, ogrodzenia. Cenne są róże pnące powtarzające kwitnienie. Wiosną nie należy przycinać młodych przyrostów u gatunków powtarzających kwitnienie. Pędy róż
pnących przycina się dość oszczędnie. Pierwsze cięcie najlepiej w trzecim roku po posadzeniu. Przyginanie pędów
pod kątem 60 stopni, a nawet poziomo przypinanie do pergoli spowoduje wypuszczanie więcej młodych odrostów
na całej długości pędu, które zakwitną w danym roku. Pędy słabe i starsze niż 6 lat wycina się całkowicie.
Róże okrywowe stanowią grupę róż łatwych w uprawie, nisko ścielących się krzewów o długich pędach. Wysokość
zależy od odmiany. Róże okrywowe są atrakcyjne ze względu na odporność na choroby i powtarzanie kwitnienia.
Chcąc ograniczyć rozrastanie się krzewu płożącego, należy cięcia wykonać za pąkiem skierowanym do góry. Co 3-5
lat wskazane jest przycięcie pędów na wysokości 30 cm.
Choroby i szkodniki róż
Krzewy róż atakują niektóre choroby, np. mączniak, szara pleśń, czarna plamistość liści, rdza róży, zamieranie pędów,
rak wgłębny, i szkodniki np. mszyce, przędziorki. Występowaniu chorób u róż sprzyjają np. duża wilgotność powietrza
w deszczowe dni, niewłaściwe podlewanie (moczenie liści róż), mało przewiewne stanowisko, za gęsto posadzone
rośliny. Susza i wysoka temperatura sprzyjają występowaniu przędziorków i mszyc. Chore części roślin najlepiej jest
wyciąć i spalić, a cała roślinę opryskać preparatami biologicznymi kupionymi w sklepie lub preparatami przygotowanymi we własnym zakresie, np. z czosnku, cebuli, pokrzywy, mniszka lekarskiego (tzw. mlecza) czy skrzypu.
Elżbieta K.
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ZE SZKÓŁ. SP Dębinki

Konkurs o Janie Pawle II
W czwartek, 26 kwietnia br. w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Dębinkach nastąpiło uroczyste podsumowanie V Edycji Gminnego Konkursu Plastycznego
o Janie Pawle II pod honorowym patronatem Burmistrza
Nasielska.
Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola i oddziały przedszkolne, kl. I- III i kl. IV-VII. Temat pracy plastycznej dla I i II
kategorii wiekowej brzmiał: „Laurka dla Świętego Jana Pawła II”. Uczniowie klas IV-VII wykonywali prace pt. „Dzieje życia Jana Pawła II- komiks/
historyjka”.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, młodzi artyści oraz społeczność szkolna. Mieli oni okazję obejrzeć piękny występ uczniów i chóru szkolnego w programie słowno-muzycznym przygotowanym pod
kierunkiem katechetki, Anny Baranowskiej i opiekunki chóru szkolnego,
Danuty Białoruckiej. Uświetnił on uroczystość, dostarczył wielu wzruszeń
i niezapomnianych przeżyć artystycznych.
Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska i wręczone w jego imieniu przez Hannę Pietrzak,
dyrektor Centrum Usług Wspólnych, księdza dr Ryszarda Kolczyńskiego
oraz Grażynę Menich dyrektor SP w Dębinkach.

Wyniki Konkursu
Kategoria przedszkola i oddziały przedszkolne
I m. Marcel Włodarczyk – SP im. Jana Pawła II w Dębinkach;
II m. Karina Ślubowska i Oskar Borowiec – SP im. Mikołaja Kopernika
w Cieksynie;
III m. Magdalena Kowalewska i Hanna Kuźniewska – SP im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie;
Wyróżnienie: Eryk Rosłoński – SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Starych Pieścirogach.
Kategoria kl. I- III
I m. Oliwia Krzyczkowska – SP im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie;
II m. Weronika Włodarczyk – SP im. Jana Pawła II w Dębinkach;
III Piotr Sekutowicz i Dominik Biedrzycki – SP w Popowie Borowym;
Wyróżnienie w kategorii klas I-III: Kinga Siwek- SP im. Jana Pawła II w Dębinkach, Maja Karabin -SP im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie.
Kategoria klas IV-VII
I m. Franciszek Żabik – SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Patrycja
Komornicka - SP im. Jana Pawła II w Dębinkach;
II m. Kamila Mikulska – SP w Popowie Borowym, Oliwia Bryła - SP im. Jana
Pawła II w Dębinkach;
III m. Zuzanna Ziemińska – SP im. Jana Pawła II w Dębinkach, Karolina
Krawczyk-SP im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie;
Wyróżnienie w kategorii kl. IV-VII: Sandra Smosarska – SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, Amelia Kammer – SP im. Jana
Pawła II w Dębinkach.
Dziękujemy dzieciom, które wzięły udział w konkursie, rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę. Gratulujemy
nagrodzonym i wyróżnionym.
Organizatorzy konkursu

Roślina miesiąca

Pierwiosnek gruziński – primula juliae
Wieloletnia, wcześnie i długo kwitnąca, kępiasta, jedna z najniższych odmianą primuli. Pierwsze pojedyncze kwiatki pojawiają się już w marcu, ale w pełni rozkwita
w kwietniu. Kwiaty koloru różowego, liliowego, fioletowego osiągają wysokość 5-15 cm. Utrzymują się na tej roślinie do ok. pięciu tygodni. Pierwiosnek gruziński chętnie sadzony jest w ogrodzie ze względu na wczesne kwitnienie i mało kłopotliwą uprawę. Zaleca się sadzenie w cieniu lub półcieniu. Własne doświadczenia pokazują, że nic mu się nie dzieje
na słonecznej rabacie czy na skalniaku. Mróz też mu nie jest straszny. Wytrzymuje nawet -40 stopni (dobrze jest oczywiście wtedy przykryć roślinki gałązkami świerku lub włókniny). Bardzo
dobrze się rozrasta poprzez rozłogi, tworząc gęste kępy, które można bardzo łatwo podzielić, uzyskując nowe, młode sadzonki. Lubi glebę o odczynie obojętnym z dodatkiem próchnicy.
E.K.
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NA SPORTOWO

X edycja

Spartakus broni się
ostatkiem sił

Gminnego Konkursu Informatycznego
Informatyka to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana
niemal we wszystkich sferach naszego życia. Znajomość obsługi komputera umożliwia
poruszanie się we współczesnym świecie. Stąd też poziom opanowania wiedzy i umiejętności z tej dziedziny nabiera szczególnego znaczenia. W roku szkolnym 2017/2018 priorytetami ministra edukacji są m.in.: podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej; bezpieczeństwo w internecie, odpowiedzialne korzystanie
z mediów społecznych, wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku od
10 lat jest organizatorem Gminnego Konkursu Informatycznego,
którego celem jest rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką,
zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu oraz możliwość wykorzystania
umiejętności z zakresu informatyki w praktyce, stworzenie uczniom
szkół podstawowych możliwości
współzawodnictwa oraz rozwijanie
informatycznych uzdolnień oraz
wyłanianie talentów i wspieranie
uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.
Konkurs przebiegł dwuetapowo:
W I etapie – szkolnym, nauczyciel
uczący zajęć komputerowych/informatyki w danej szkole przeprowadził TEST KONKURSOWY wśród
uczniów klas IV – VII. W wyniku eliminacji szkolnych utworzona została
ośmioosobowa drużyna danej szko-

ły, która reprezentowała ją w etapie
gminnym. 10 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się finał Gminnego
Konkursu Informatycznego pod patronatem Burmistrza Nasielska.
W II etapie konkursu rywalizowało miedzy sobą 43 uczestników
z 6 drużyn (8-osobowe zespoły)
ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy:
SP w Budach Siennickich: Magdalena
Romanowicz, Piotr Czarnecki, Julia
Kamińska, Łukasz Matuszewski, Jakub
Rzepkowski, Jakub Komornicki, Anna
Borzyńska, Marcin Łuczak
SP w Cieksynie: Julia Kucińska, Bartek Gerasik, Jowan Szczypek, Mateusz Kornatowski, Karina Sochocka,
Adrian Jeziorski, Rafał Nowakowski,
Łukasz Sztabnik
SP w Dębinkach: Jakub Calak, Jan
Miłoszewski, Igor Kulisiak, Oskar
Leszczyński, Dominik Ciuchciński, Patrycja Komornicka, Karolina Masanowska, Alicja Kraśniewicz

SP w Popowie Borowym: Dawid
Przybysz, Maciej Pelkowski, Kuba
Pasztelan, Paulina Załoga, Jakub
Charzyński, Natalia Mikulska, Michał Żbikowski
SP nr 1 w Nasielsku: Szymon Laskowski, Magdalena Tomaszyńska,
Adam Laskowski, Zuzanna Rączka
SP nr 2 w Nasielsku: Jakub Kędziński, Szymon Kołodziejski, Julia Walesiak, Wojciech Mleczak, Mateusz
Kosewski, Julia Frączkiewicz, Kuba
Kowalski, Maciej Będowski
Poziom jak zwykle był wysoki
i wyrównany.
Testy wiedzy, zarówno szkolny,
jak i gminny, zawierał m.in. pytania
dotyczące internetu, bezpieczeństwa w sieci, budowy komputera,
uzależnienia od komputera oraz
obsługi programów użytkowych.
Niektóre zadania praktyczne wykonywane na komputerach dotyczyły
profilaktyki uzależnień. Dzieci wykonywały w programie Paint plakaty

zawierające hasło przewodnie „Alkoholowi – zdecydowane NIE”, plakat w edytorze tekstu Word „Wpływ
alkoholu na organy człowieka”, wykorzystując listę wielopoziomową
tworzyły dokument „Skutki nadmiernego spożycia alkoholu”, a także
prezentacje multimedialne „Alkohol
marnotrawcą życia”. Ponadto wykonywały obliczenia w MS Exel oraz
przepisywały i formatowały tekst
przy użyciu tabel.
W klasyfikacji indywidualnej wyłoniono zwycięzców w czterech kategoriach:
W kategorii klas czwartych najlepsi okazali się:
I m. Piotr Czarnecki (SP Budy Siennickie) – 38 pkt; II m. Jakub Kędziński (SP
nr 2 Nasielsk) – 38 pkt.; III m. Szymon
Laskowski (SP nr 1 Nasielsk) – 36 pkt.
W kategorii klas piątych najlepsi
okazali się:
I m. Oskar Leszczyński (SP Dębinki) –
39 pkt.; II m. Igor Kulisiak (SP Dębinki)

Czarne chmury zbierają się nad nasielskim Spartakusem.
Jeszcze się broni, jeszcze próbuje się ratować, ale sił ubywa. A jeszcze niedawno był chlubą naszego miasta i gminy. Zresztą jest nadal. Zawodnicy zrzeszeni w Klubie Sportowym „Spartakus” Nasielsk, należącym do Polskiego
Związku Kulturystyki, Fitnessu i Trójboju Siłowego nadal
zdobywają medale w mistrzostwach Polski, zajmują wy– 39 pkt.; III m. Jowan Szczypek (SP sokie miejsca w mistrzostwach świata. Na rozegranych już
Cieksyn) – 38 pkt.
w tym roku, roku 2018, mistrzostwach Polski w kategorii
W kategorii klas szóstych najlep- senior 66 kg najlepszym okazał się zawodnik naszego klusi okazali się:
bu Mariusz Grotkowski.
I m. Julia Frączkiewicz (SP nr 2
Nasielsk) – 41 pkt.; II m. Dominik
Ciuchciński (SP Dębinki) – 32 pkt.; III
m. Jakub Rzepkowski (SP Budy Siennickie) – 31 pkt.
W kategorii klas siódmych najlepsi okazali się:
I m. Maciej Będowski (SP nr 2
Nasielsk) – 52,5 pkt.; II m. Adam Laskowski (SP nr 1 Nasielsk) – 51,5 pkt.;
III m. Łukasz Sztabnik (SP Cieksyn) –
43 pkt.
Suma punktów uzyskanych przez
uczestników danej szkoły stanowiła
wynik drużyny.

Klasyfikacja drużynowa:

I m. Szkoła Podstawowa nr 2
w Nasielsku – 292,5 pkt.; II m. Szkoła
Podstawowa w Budach Siennickich
– 253 pkt.; III m Szkoła Podstawowa
w Cieksynie – 248 pkt.

Dwie szkoł y nie brał y udziału
w klasyfikacji drużynowej z powodu braku możliwości zgłoszenia pełnych drużyn.
W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów w klasyfikacji
końcowej drużynowej i indywidualnej przy ustalaniu ostatecznej
klasyfikacji brane były w pierwszej kolejności wyniki uzyskane
za część praktyczną.
Wszystkie szkoły nagrodzono pamiątkowymi statuetkami. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
i słodki upominek, natomiast laureatów uhonorowano dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami
ufundowanymi przez burmistrza
Nasielska, Bogdana Ruszkowskiego.
Organizatorzy:
Monika Paluszek,
Agnieszka Sztabnik,
Joanna Czyż,
Mariusz Kraszewski

W czym więc tkwi problem, skoro miejsca na dyscyplinę sportową
są chętni do uprawiania tych dys- uprawianą przez poważną grucyplin sportowych i co ważniejsze, pę młodzieży. Budynek nie jest
osiągają wyniki? Tym problemem przygotowany na tego rodzaju
jest lokal, w którym odbywają się dyscyplinę. Czy do uprawiania
treningi. Aktualnie to lokal po by- innych dyscyplin sportow ych
łej kotłowni, zlokalizowany w piw- jest przystosowany? Chyba też
nicach tzw. bloku prezydialnego. nie. Najlepiej, gdyby tu odbyWcześniej siłacze trenowali w bu- wały się zajęcia rytmiki i tańca,
dynku klubowym na Stadionie Miejskim. Własnymi
siłami przystosowali zapewnione im przez miasto pomieszczenie i mogli
korzystać też z zaplecza
sanitarnego budynku klub owego. Luksusów nie
mieli, ale warunki były znośne. Ważne było też, że nie
musieli płacić za korzystanie z sanitariatów i za światło.
Problem narodził się z chwilą, gdy zebrania i spotkania, no i może
zaczęła się modernizacja budyn- zawody w brydża sportowego.
ku klubowego na stadionie. Wte- Problem ma i prezes Żbika Marek
dy to ówczesne władze miejskie Prusinowski, który jednocześnie
zaproponowały siłaczom miejsce przewodniczy Radzie ds. Sportu
w podziemiach bloku. Na tamten działającej w gminie z upoważczas stworzono cięnienia burmistrza
żarowcom warunki
Nasielska. Wie,
„Prezes Spartakusa,
znośne. Resztę oni
że działalnoKrystian Lipiński ma
zrobili sami. Koszś c i p rowad zonej
jednak nadzieję, że
towało ich to wiele
przez Spartakusa
władze samorządopracy i pieniędzy.
nie da się zlikwiwe poważnie podejdować, ale ma też
Sy tuac j a z ac zę ł a
dą do problemu i go
kłopoty ze wskasię jednak komplirozwiążą dla dobra
zaniem lokalu na
kować. Chętnych
młodzieży.”
tę działalność. Jak
do uprawiania tych
dyscyplin sportowych przybywało,
przybywało też sprzętu. Rodziły się też problemy. Uciążliwość
sportowej działalności w bloku mieszkalnym zaczęli coraz
bardziej odczuwać mieszkańcy. Mimo zabiegów mających
n a c e l u w yc i s z e n i e e fe któw
z wią z anyc h z p rzem ie szc z aniem się potężnych ciężarów,
wszystkiego wyciszyć się nie da.
Zwłaszcza, że pomieszczenia nie
były przygotowane na tego rodzaju działalność. Zarządzające
budynkiem Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe ustosunkowane jest dobrze do sportowców
i ich pasji, ale powstają problemy
finansowe. Wspólnota mieszkaniowa płaci za świadczone sobie
usługi. Za usługi klubowe musi
płacić klub. Nie jest on w chwili
obecnej finansowany ani wspomagany finansowo przez miasto.
W zmodernizowanym budynku
stadionowym nie przewidziano

wynika z rozmów
z działaczami klubu sposobu, rozwiązania tego
p rob l e mu n i e ma t ak że b urmistrz.
Prezes Spartakusa, Krystian Lipiński ma jednak nadzieję, że
władze samorządowe poważnie podejdą do problemu i go
rozwiążą dla dobra młodzieży.
I pomyśleć tylko, że jeszcze niedawno Nasielsk słynął nie tylko
z piłki nożnej, ale wystawiał silne reprezentacje lekkoatletyczne, uprawiano boks, siatkówkę,
strzelectwo, nawet koszykówkę,
nie mówiąc już o dyscyplinach
zimowych, zwłaszcza ł yżwiarstwie. I pomyśleć, że na lodowisko nasze dzieci i młodzież
muszą jeździć chociażby do Pomiechówka, Płońska czy Nowego Dworu, na basen do Winnicy
czy Płońska, na siatkówkę do Legionowa itd. Sportowo Nasielsk
się cofa, ale tak nie musi być.
andrzej zawadzki
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PRZEDSZKOLAKI

UROCZYSTOŚCI

Dzieci tworzyły swoje książki

Spotkanie środowisk
trzeźwościowych w Winnicy

25 kwietnia odbył się finał Gminnego Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków i klas
zerowych „Stwórz książkę” w ramach projektu „Książka moim przyjacielem”. Dzieci miały kilka tygodni na stworzenie własnych książek – krótkich opowieści opisanych kilkoma
zdaniami i zobrazowanych własnymi ilustracjami.
O rgani zatorami w ydarzenia
było Samorządowe Przedszkole w Nasielsku we współpracy
z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nasielsku. Konkurs swoim patronatem objął Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Tego dnia pojawił się on na ogłoszeniu wyników, aby osobiście,
wraz z Hanną Szumską dyrektor
placówki oraz Jolantą Rogalską
z biblioteki, wręczyć dzieciom
nagrody.
Niełatwe zadanie miały jednak
jurorki konkursu w składzie: Małgorzata Krzyczkowska, Anita Ciskowska, Olga Wiśniewska, Olga
Ickiewicz i Jolanta Rogalska, które
musiały dokonać oceny wielu kreatywnych i przygotowanych z wielką starannością prac.
Burmistrz Ruszkowski pochwalił
wszystkie prace dzieci, które trafią
do przedszkolnej biblioteki i przyznał, że należałoby pomyśleć może
o wydaniu ich dla szerszego grona
czytelników.

Laureaci:
Kategoria dzieci 3-letnich:
I m. Zosia Rudzińska (Sam. Przedszkole
w Nasielsku), II m. Nikola Renkel (Sam.
Przedszkole w Nasielsku), III m. Jaś Świgoniak (Sam. Przedszkole w Nasielsku).
Kategoria 4-5-latki:
I m. Patrycja Krzyżewska (Sam. Przedszkole w Nasielsku), II m. Daniel Podgórski (Sam. Przedszkole w Starych

U NAS

Pieścirogach), III m. Aleksandra Olbryś
(Sam. Przedszkole w Nasielsku).
Nagroda specjalna: Emilia Jechalik
(Przedszkole w Starych Pieścirogach)
Kategoria 6-latki:
I m. Jakub Świgoniak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku), II m. Krzysztof
Górski (Szkoła Podstawowa w Starych
Pieścirogach), III m. Nelly Naworska
(Szkoła Podstawowa w Cieksynie).
Nagroda Specjalna: Aleksandra Rosiak
– SP nr 1 w Nasielsku, Zosia Hatała ze
SP nr 1 w Nasielsku.
Było także wiele wyróżnień. Wszyscy zwycięzcy otrzymali atrakcyjne
nagrody w postaci zabawek, przyborów szkolnych i słodyczy. To wszystko
dzięki sponsorom, którymi byli: Burmistrz Nasielska, Fabryka Okularów
Sp. z o.o. właściciel salonów optycznych Doktor Marchewka, Przedsiębiorstwo Handlowe „Guliwer”
Estkowski, Sawicki sp.j., „Gravomach”
Marcin Chrustowski, pani Ewa Kasiak
i pan Rafał Adamski, AIO FINANSE Paweł Rasiński, MLKS Żbik Nasielsk oraz
pan Krzysztof Frąckiewicz ARTBIUR.
Michał B.

W sobotę, 14 kwietnia br., w Winnicy odbyło się wielkanocne spotkanie środowisk trzeźwościowych. Uroczystość skupiła środowiska z Winnicy, Pokrzywnicy, Pułtuska, Nasielska oraz z okolicznych miejscowości.

KEP ds. Apostolska Trzeźwości.

Na zaproszenie Mariusza Kowalewskiego, wójta gminy Winnic a ora z
ks. Zbigniewa Pawła Maciejewskiego, prob oszcza paraf ii Matki
B oże j Po c i e s z yc i e l k i
Strapionych w Winnicy
w spotkaniu uczestniczył
ks. Biskup Pomocnicz y
Diecezji Łomżyńskiej
dr Tadeusz Bronakowski,
Przewodniczący Zespołu

Centralnym punktem spotkania była msza św. W wygłoszonej homilii ks.
Biskup apelował m.in. o trzeźwość i abstynencję słowami: W roku jubileuszu niepodległości powinniśmy na nowo zrozumieć, że wolność wymaga naszej codziennej troski i pracy, także troski o trzeźwość. Odwołując
się do słów św. Jana Pawła II, poprzez ten Program mówimy wszystkim
Polakom: Nie ma wolności bez trzeźwości! Co więcej: nie ma przyszłości
człowieka i Narodu bez Trzeźwości!”.
Ks. Biskup w głoszonym słowie nawiązywał
do „Narodowego Prog ramu Trzeź wo ś c i ”.
Druga część uroczystości odbyła się w Zespole
Placówek Oświatowych
w Winnicy, gdzie goście
obejrzeli krótki program
artystyczny, przygotowany przez uczniów tej
placówki. W spotkaniu
również uczestniczyli: Henryk Kowalczyk Poseł – minister środowiska
wraz z małżonką Hanną – członkowie Diakonii Wyzwolenia Człowieka,
Beata Jóźwiak wicestarosta pułtuski, Barbara Polańska wójt gminy Gzy,
Adam Dariusz Rachuba wójt gminy Pokrzywnica oraz przedstawiciele
samorządu, szkół, instytucji i wielu organizacji. Warto podkreślić wartość
wspólnoty, która daje wsparcie ludziom z problemami i uświadamia, że nie
jesteśmy tylko zdani na siebie.
W.K.

Stowarzyszenie Na Rzecz Obrony Zwierząt Nasielsk
Zwierzętom, szczególnie tym bezdomnym, chorym i porzuconym
niosą pomoc od dawna. Najpierw
każde z nich pomagało potrzebującym zwierzakom na własną rękę, tak
jak mogło. W ubiegłym roku zaczęli działać wspólnie, szukali domów
tymczasowych i stałych dla błąkających się po naszej gminie psów,
sprawdzali też w jakich warunkach
żyją u nas zwierzęta. Ich skuteczność
była ogromna i korzystna dla wszystkich: psy nie trafiały do schroniska,
a gmina zaoszczędziła sporo środków
finansowych.
Teraz sformalizowali swoją działalność
i założyli „Stowarzyszenie Na Rzecz
Obrony Zwierząt Nasielsk”, które swoją siedzibę ma w nasielskim magistracie przy ulicy Elektronowej 3.
– Członków założycieli Stowarzyszenia jest sześcioro. Są też wolontariusze, na których oczywiście cały
czas czekamy. Zasadniczym celem
naszego stowarzyszenia jest pomoc
zwierzętom na terenie naszej gminy,
chcemy u nas nie było bezdomnych

zwierząt – mówią członkowie „Stowarzyszenia Na Rzecz Obrony Zwierząt Nasielsk”. – To nie tylko kwestia
empatii, ale także finansów. Gmina
musi zgodnie z ustawą zabezpieczyć
bezpańskie zwierzęta, ma obowiązek
oddać je do schroniska lub zaopiekować się nimi. Do tej pory wydawano
niebagatelne kwoty na ten cel. Koszt
przekazania psa do schroniska to ponad 2 tys. zł brutto, dawniej 2 700 zł,
a teraz 2 200 zł. W 2017 roku dzięki
naszym staraniom żaden pies z naszej
gminy nie trafił do schroniska. A gmina na sterylizację zwierząt wydała
ok. 35 tys. zł. – dodają.
Jak deklarują członkowie Stowarzyszenia chcą także wpływać na
świadomość mieszkańców, zarówno dorosłych, jak i dzieci, żeby nikt
nie był obojętny na los zwierząt.
– Będziemy pomagać wszystkim,
którzy są w złej sytuacji finansowej,
a chcą wysterylizować lub wykastrować zwierzaki. A także tym, którzy
potrzebują karmy dla zwierząt – mówią członkowie Stowarzyszenia.

PILNE

Szczeniaki
szukają domów

Ich działalność można na bieżąco
śledzić na profilu FB Stowarzyszenia.
Kontakt telefoniczny do „Stowarzyszenia Na Rzecz Obrony Zwierząt Nasielsk” to 735 084 106.

Dla wszystkich, którzy
chcą wspomóc działalność Stowarz yszenia,
podajemy nr konta bankowego: 08 1020 1026
0000 1902 0311 7926
(i.)

10. szczeniąt znalezionych na terenie naszej gminy czeka na dom. Są już gotowe
do adopcji. Pamiętajmy, że za każdego
wyrzuconego psa płacimy wszyscy!

4.05.–17.05.2018; Życie Nasielska nr 10 (500)
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PO GODZINACH

NA EKRANIE
3–6 maja, GODZ. 15.00
9–13 maja, GODZ. 15.00

Luis i obcy (dubbing)
Animacja, familijny; Dania, Luksemburg, Niemcy; Czas
trwania: 1 godz. 20 min.

Na podwórku Luisa rozbija się UFO, pilotowane
przez trójkę wesołych kosmitów. Chłopiec szybko zaprzyjaźnia się z obcymi i ukrywa ich przed
swoim tatą, który jest przekonany, że kosmici
są niebezpieczni. Próbując pomóc ufoludkom
w powrocie na macierzystą planetę, Luis sam
nabiera ochoty na wielką kosmiczną podróż.
3–6 maja, GODZ. 17.00

Nigdy cię tu nie było
(z napisami)
Dramat, thriller; Francja, USA, Wielka Brytania; Czas
trwania: 1 godz. 25 min.

Historia byłego agenta do zadań specjalnych,
mężczyzny pełnego sprzeczności, zagubionego, na krawędzi autodestrukcji. Jednak gdy
zaginie pewna nastolatka, podejmie się jej odnalezienia. Wkrótce przekona się, że w jego misji nic nie jest tym, czym się wydaje. Gotowy na
wszystko, by uratować dziewczynę, niespodziewanie otrzyma szansę ocalenia samego siebie.
9–13 maja, GODZ. 17.00

Twarz
Dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 31 min.

Współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji
wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie
wiedzą jak go traktować. Staje się dla nich kimś
obcym.
9–13 maja, GODZ. 19.00

Życzenie śmierci
(z napisami)
Sensacyjny; USA; Czas trwania: 1 godz. 48 min.

HOROSKOP
Baran 21.03-20.04
Niekontrolowane emocje będą Ci przeszkadzać w pracy. Ale z każdym dniem
sytuacja zacznie się poprawiać. Działaj
z większym wyczuciem. Bądź konsekwentny do samego końca.
Byk 21.04-20.05
Jeśli jesteś z kimś w konflikcie, pierwszy
wyciągnij rękę na zgodę. To Ci się opłaci.
Możesz mieć sporo trudności w relacjach
z otoczeniem i asertywnością. Musisz się
wreszcie nauczyć mówić „nie”.
Bliźnięta 21.05-21.06
Masz teraz trochę więcej szczęścia od innych. Prowadzone przez Ciebie interesy
mają bardzo dobre notowania. W najbliższym czasie czeka Cię wiele rozrywek
i spotkań towarzyskich.
Rak 22.06-22.07
Rozmowy o pieniądzach okażą się niełatwe, ale w końcu dopniesz celu. Walcz
o swoje. Bądź rozsądny. Sprawy osobiste
wymagają większej uwagi. Wszystko, co
sobie zaplanowałeś, ułoży się dobrze.
Lew 23.07-23.08
Uważaj na nierzetelnych wykonawców
bądź zleceniodawców, którzy po prostu
będą chcieli na Tobie zarobić. Nie wdawaj
się w konflikty, ale nie daj się też wykorzystywać. Jedz więcej warzyw i owoców.
Panna 24.08-22.09
Spróbuj krytycznie spojrzeć na sytuację,
w której się znalazłeś. Poproś o radę przyjaciół i postaraj się jak najszybciej rozwiązać
problem. Myśl pozytywnie. Unikaj też ludzi,
którzy usiłują Cię zniechęcać.

Waga 23.09-23.10
Spokój i pragmatyczne działanie pomogą
Ci przetrwać gorsze chwile i znaleźć właściwe wyjście z kłopotów. Przed Tobą kilkudniowy wyjazd rekreacyjny. Zrób sobie
dobry plan działania.
Skorpion 24.10-22.11
W sprawach osobistych podejmiesz radykalne decyzje i uporządkujesz swoje życie.
W końcu zrezygnujesz z toksycznych znajomości. Szukaj wokół siebie życzliwych
ludzi. Znajdź czas na spacery.
Strzelec 23.11-21.12
W pracy nie opowiadaj o sobie zbyt wiele, bo nie wszyscy Ci sprzyjają. Skup się
na zadaniach, które masz do wykonania.
Działaj rozważnie. Sprawy rodzinne mogą
mieć wpływ na decyzje zawodowe.
Koziorożec 22.12-20.01
Nie podchodź tak emocjonalnie do ważnych spraw, bo może to Ci zaszkodzić.
Przygotuj się na dość trudny czas. W każdym swoim działaniu zachowaj spokój.
Spędzaj więcej czasu z rodziną.
Wodnik 21.01-19.02
To dla Ciebie dobry okres do założenia
własnej firmy bądź zmiany pracy. Twoje
decyzje zaskoczą kogoś w Twoim otoczeniu. Nie bagatelizuj dolegliwości i koniecznie odwiedź lekarza.
Ryby 20.02-20.03
Działaj odważnie i nie obawiaj się cudzych
komentarzy. A Twoje zaangażowanie w zawodowe przedsięwzięcia zacznie przynosić wymierne efekty. Zacznij liczyć czas
i swoje pieniądze.

Paul Kersey (Bruce Willis) jest chirurgiem, który co dzień ratuje ludzkie życie. Gdy nieznani
sprawcy dokonują brutalnego napadu na jego
rodzinę, po raz pierwszy sam musi zwrócić się
o pomoc. Policja pozostaje jednak głucha na
jego apele. Zdesperowany mężczyzna postanawia więc własnoręcznie wymierzyć sprawiedliwość...
16–20 maja, GODZ. 15.00
30 maja–3 czerwca, GODZ. 15.00

Piotruś Królik (dubbing)
Animacja,familijny;Australia,USA,Wielka Brytania;Czas
trwania: 1 godz. 33 min.

Złośliwy, niepokorny i ciekawski Piotruś Królik
to postać wyjątkowa; na jego zuchwałych przygodach wychowują się kolejne pokolenia dzieci na całym świecie. W komedii „Piotruś Królik”
wojna tytułowego bohatera z panem McGregorem przechodzi na zupełnie nowy poziom –
być może najwyższy z możliwych. Walka toczy
się, oczywiście, o kontrolę nad ogrodem pana
McGregora oraz o serce zakochanej w zwierzętach sąsiadki.
16–20 maja, GODZ. 17.00

Śmierć Stalina (z napisami)
Biograficzny, dramat, komedia; Francja,Wielka Brytania;
Czas trwania: 1 godz. 45 min.

Umiera Józef Stalin – dyktator ZSRR, tyran
i bestia odpowiedzialna za śmierć milionów
ludzi. Pośród elit władzy rozpoczyna się walka
o dominację i wpływy po zmarłym przywódcy. Szaleństwo totalitaryzmu zostaje obnażone
w pełnej krasie.
16–20 maja, GODZ. 19.00

Ciche miejsce (z napisami)
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 35 min.

Pięcioosobowa rodzina stara się przetrwać
w świecie, w którym najmniejszy hałas może sprowadzić na nią śmiertelne
niebezpieczeństwo.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Instalacje elektryczne od A do Z.
Tel. 534 011 229.
Firma budowlana w Nasielsku zatrudni pracowników ogólnobudowlanych
z doświadczeniem lub do przyuczenia.
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.
Kupię jałoszki ras mlecznych czysto
rasowe. Tel. 696 623 424.
Sprzedam mieszkanie 64 m2, 4 piętro.
Tel. 513 138 153.
Sprzedam działkę budowlaną
ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Sprzedam działkę uzbrojoną, budowlaną, Nowe Pieścirogi, ul. Turkusowa.
Tel. 502 081 799.
Sprzedam działkę budowlaną 1400
m2, Stare Pieścirogi. Tel. 793 433 331;
668 540 245.
Kupię cielaki. Tel. 696 623 424.
Kupię mleko. Tel. 696 623 424.
Sprzedam działkę blisko PKP Studzianki.
Tel. 784 528 758.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów kl. I ZSZ.Tel. 518 529 925.

To miejsce czeka

na Twoją reklamę
www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43
gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce czeka

Praca przy budowie bram i ogrodzeń.
Chcesz zarobić? Dzwoń! Tel. 607 687
306.
Do wynajęcia pokój z kuchnią, wc,
łazienka i CO. Tel. 602 793 096; 784
672 567.
Wydzierżawię 8,5 ha łąki w Chmielewie
k. Nasielska. Tel. 601 504 020.
Sprzedam maszyny stolarskie.Tel. 692
476 791.

na Twoją reklamę

Przyjmę lub odkupię pralkę automatyczną od zaraz. Tel. 690 340 755.

www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43
gazeta@noknasielsk.pl

Sprzedam działkę budowlaną
w Pieścirogach nowych,ul.Diamentowa.
Media, woda, kanalizacja w działce. Prąd
w ulicy. Tel. 46 854 80 65.
Sprzedam słomę w belach i bryczkę
konną. Tel. 608 394 281.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni
Panie do opieki nad osobami starszymi. Prosimy o kontakt od pon. do pt.
godz.8-16 pod nr.tel.603-555-624.
Do wynajęcia kwalerka w Starych
Pieścirogach. Tel. 608 350 378.
Sprzedam działkę 0,5 ha w Gąsocinie.
Działka w lesie, własna droga dojazdowa. Cena 45 tys. Tel.502 115 413.
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Nasielsk, dn. 27 kwietnia 2018 roku

Tekno Amer Blok
Zakład Produkcyjny Nasielsk

Dyżury
Psychologów
Zapraszamy mieszkańców gminy Nasielsk do korzystania z pomocy psychologów w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
• w każdy wtorek w godz. od
14:00 do 16:00 (pok. 103)
– psycholog Ewa Szatkowska
• w każdą środę w godz. od
7:55 do 10:55 (pok. 113)
– psycholog Anna Ścioch
Psycholodzy będą udzielali poradnictwa
indywidualnego w trudnych sytuacjach
życiowych, rodzinnych, traumatycznych,
związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową.
Osoby zainteresowane spotkaniem
z psychologiem proszone są o kontakt
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Nasielsku bezpośrednio w sekretariacie
MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku
Urzędu lub telefonicznie pod numerem
telefonu (23 693 33 006). Zapisu na wizytę u psychologa można też dokonać
w trakcie dyżurów ww. psychologów.
Porady psychologów są bezpłatne.

Zatrudni pracowników produkcji na stanowiska:

Pracownik produkcji oraz operator maszyn.
Wymagania:
• rzetelność
• uczciwość
• pracowitość
• dodatkowym atutem będą uprawnienia na wózki widłowe
Zakres obowiązków:
• obsługa maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej
• odpowiedzialność za przestrzeganie jakości wytwarzanych produktów według norm
określonych w zakładzie
• realizowanie zleceń produkcyjnych zgodnie z zadaniami przewidzianymi w planie
produkcyjnym
• odrzucanie produktów niezgodnych z wymaganiami
• odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż.
Oferujemy:
• po okresie próbnym, możliwość stałego zatrudnienia
• dobrą atmosferę pracy
Kontakt:

Dariusz Witkowski
Tel: 509 662 146
Mail: d.witkowski@teknoamerblok.pl

ZPN. 6721.1.2018.BS

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku
Uchwały Nr XLVII/379/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku o przystąpieniu
do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i prognozy
oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku lub w formie elektronicznej na adres um@
nasielsk.pl w terminie do dnia 30 maja 2018 roku. Wniosek powinien
zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nasielska.

PS. Zapraszamy na rozmowy również osoby chcące sobie dorobić (np. emerytów)

Burmistrz Nasielska
mgr Bogdan Ruszkowski

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
ELEKTROŚMIECI, MAŁYCH OPON SAMOCHODOWYCH

Dyżury
aptek

Gmina Nasielsk 2018

W dni powszednie, niedziele,
dni świąteczne oraz inne dni
wolne od pracy dyżur
rozpoczyna się
o godzinie 2300 i trwa
do godziny 730 dnia następnego
pod numerem telefonu
572 388 046

Uprzejmie informujemy, że zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy w Nasielsku, co najmniej dwa dni przed planowanym odbiorem zgodnym z harmonogramem. W przypadku
braku zgłoszenia odpady nie zostaną odebrane.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Miejski w Nasielsku
tel. (23) 69 33 077, (23) 69 33 101, (23) 69 33 108.

30.04.–6.05.2018 r.
Apteka
ul. Gen. Berlinga 21,

HARMONOGRAM

Nowy Dwór Maz.

7.05.–13.05.2018 r.

Lp.

Miejscowości

Data

1

Nasielsk ulice: Pniewska Górka, Świerkowa, Kwiatowa, Kokosowa, Brzozowa, Oliwkowa, Starzyńskiego,
Wąska, Rynek, Młynarska, Topolowa, Nowa, Działkowa, Słoneczna, Folwark, Żwirki i Wigury, Kozia,
Lazurowa, Ślepa, Cmentarna,Wojciecha,Wierzbowa, Gwiaździsta, Mała,Tęczowa, Jesionowa, Kościelna,
Składowa, Jaworowa, Leśna, Grabowa, Gajowa, Malinowa Sosnowa, Ogrodowa, Miodowa, Piłsudskiego,
Owocowa, Wiśniowa, Wielokwiatowa, Czereśniowa, Jagodowa, Elektronowa, Warszawska, Cisowa,
Rostkowskiej, Figowa
MOGOWO

15.05.2018

2

Nasielsk ulice: Bajkowa, Wyszyńskiego, Armii Krajowej, POW, 11 listopada, Podmiejska, Nowa Wieś,
Łąkowa, Piaskowa, Graniczna, Krańcowa, Krupki,Anny Jagiellonki, Jagiełły, Dąbrówki, Polna,Traugutta ,
Staszica, ,Tuwima , Poniatowskiego, Osińskiego, Batorego, Długa,Wiejska, Szkolna, Jaśminowa, Chrobrego,
Garbarska, Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Bema, Andersa, Broniewskiego, Dąbrowskiego, Łokietka,
Waryńskiego, Kolejowa, Łączna,Wspólna, Dębowa, Klonowa, Sportowa, Lipowa, Prosta, Kręta, Płońska,
Przemysłowa, Cicha, Kilińskiego, Kościuszki, Spokojna, Kasztanowa, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego,
Krótka, Orzechowa, Sezamkowa
SIENNICA

18.05.2018

3

Zabudowa wielorodzinna (wspólnoty mieszkaniowe)

18.05.2018

4

Broninek, Pianowo, Głodowo, Kędzierzawice, Krzyczki, Dąbrowa, Pniewo, Chrcynno, Popowo, Jaskółowo,
Chechnówka, Lorcin, Żabiczyn, Paulinowo, Młodzianowo

08.05.2018

5

Wągrodno, Nuna , Krogule, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Psucin, Studzianki, Miękoszynek, Dębinki,
Morgi, Czajki

09.05.2018

6

Toruń, Miękoszyn, Zaborze, Lelewo, Ruszkowo, Mokrzyce, Dobra Wola, Nowa Wrona, Borkowo, Nowiny,
Cieksyn, Wiktorowo

10.05.2018

7

Konary, Malczyn,Andzin, Kosewo, Chlebiotki, Kątne, Mazewo,Winniki, Słustowo, Lubomin, Lubominek,
Jackowo

11.05.2018

8

Pieścirogi Stare, Pieścirogi Nowe

14.05.2018

Apteka Dbam o zdrowie
ul. Spacerowa 2 ,

Nowy Dwór Maz.

14.05.–20.05.2018 r.

Apteka z Uśmiechem
ul. Wojska Polskiego 20,

Nowy Dwór Maz.

21.05.–27.05.2018 r.
Apteka Syrenka
ul. Paderewskiego 7,

Nowy Dwór Maz.

28.05.–3.06.2018 r.

Apteka Syrenka
ul. 29 Listopada 376,

Nowy Dwór Maz.

4.06.–10.06.2018 r.
Apteka
ul. Harcerska 2,

Nowy Dwór Maz.
11.06.–17.06.2018 r.

Apteka Alma ul. Okulickiego 5,

Nowy Dwór Maz.

18.06.–24.06.2018 r.
Apteka
ul. Warszawska 15,

Nowy Dwór Maz.

UCHWAŁA NR XXXV/245/2017
RADY POWIATU
NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

(red.)

Pamiętaj - odbiór od godziny 7:00.

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT SPORT SPORT SPORT

PIŁKA NOŻNA

BRYDŻ

Remis Żbika z Troszynem

Awans brydżystów Żbika

Dużo emocji zapewnili kibicom piłkarze Żbika Nasielsk w meczu rozegranym, 21 kwietnia Miło nam poinformować, iż podczas
ostatniego zjazdu okręgowej ligi brybr., na naszym stadionie. Zagrali oni wtedy z KS CK Troszyn.
Pierwszy gol dla gości został
zdobyty z rzutu karnego już
w 22. minucie i wynikiem 1:0
zakończyła się pierwsza połowa meczu. Druga połowa
była już bardziej nerwowa,
zwłaszcza kiedy w 55. minucie kolejną bramkę zdobył zawodnik KS CK Troszyn.
Od tego czasu gra była zdecydowanie bardziej emocjonująca.
Radość nasielskiej drużynie
i kibicom sprawił w 75. minucie Mateusz Bramowicz.
Z każdą kolejną minutą emocje rosły. Zawodnicy Żbika do końca meczu starali się wykorzystywać każdą okazję, aby zdobyć kolejną bramkę. Udało
się to Piotrowi Jeżowi w doliczonym czasie meczu, czyli w 92. minucie, który doprowadził do remisu.
Ty m s a m y m Ż b i k
Na siel sk zdobył ko lejny punkt w ogólnej
klasyfikacji ligi okręgowej w grupie ciechanowsko-ostrołęckiej,
z a j m uj ą c 4 m i e j s c e
z 39. punktami.
Nie obyło się też bez
żół t ych kartek – sędziowie ukarali nimi
Mateusza Bramowicza
i Marcina Świderskiego.
Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Dziewczyny rozpoczęły grę
Pierwsza w tym roku kolejka rozgrywek rundy
wiosennej piłkarskich druż yn kobiec ych zakończyła się porażką zespołu
Żbika Nasielsk. W sobotę,
21 kwietnia br., dziewczęta zagrały z drużyną WAP
Warszawa. Pierwsza połowa meczu napawała optymizmem, gdyż zakończyła
się wynikiem 1:1. Niestety
warszawianki w drugiej połowie miały więcej szczęścia i zdobywając dwie
kolejne bramki, zakończyły
spotkanie z wynikiem 3:1.
Honorową bramkę dla nasielskiej drużyny strzeliła
Sandra Chrzanowska.
Po dziesięciu kolejkach drużyna kobiet Żbik Nasielsk zajmowała 9. miejsce w III lidze kobiet
2017/2018 w grupie mazowieckiej z trzema punktami. Jak na razie jedyny mecz, który dziewczęta
wygrały, odbył się 28 października
2017 roku, kiedy to wynikiem 9:2
pokonały drużynę Pogoń Siedlce.
Michał B.

dża sportowego zawodnicy sekcji
brydża sportowego Żbika Nasielsk
wywalczyli awans do wyższej klasy
rozgrywkowej. Awans ten zdobyła
drużyna występująca w składzie: Paweł Wróblewski, Grzegorz Nowiński,
Jan Wydra, Robert Truszkowski i Waldemar Gnatkowski. W nowym sezonie nasi brydżyści będą występować
w III lidze mazowieckiej.
Serdecznie gratulujemy kolegom-brydżystom awansu i życzymy dalszych sukcesów sportowych. Zapraszamy też chętnych do wstąpienia
do sekcji brydżowej Żbika Nasielsk.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „ósmego”, 13.04.2018 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
3. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski		
4. Mariusz Figurski – Marek Olbryś		
5. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski

233 pkt (58,25%)
213 pkt (53,25%)
209 pkt (52,25%)
199 pkt (49,75%)
185 pkt (46,25%)
161 pkt (40,25%)

Wyniki turnieju „dziewiątego”, 20.04.2018 r.:
1. Adam Banasiuk – Krzysztof Morawiecki		
2. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski		
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
4. Mariusz Figurski – Krzysztof Turek		
5. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek			
6. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
7. Krzysztof Michnowski – Marek Rębecki		
8. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
9. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		

90 pkt (62,50%)
88 pkt (61,11%)
78 pkt (54,17%)
78 pkt (54,17%)
74 pkt (51,39%)
72 pkt (50,00%)
61 pkt (42,36%)
56 pkt (38,89%)
51 pkt (35,42%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2. Piotr Kowalski					
53 pkt
Grzegorz Nowiński				
53 pkt
3.
Janusz Muzal					
46 pkt
4. Robert Truszkowski				
45 pkt
5.
Janusz Wydra					
41 pkt
6-7. Zbigniew Michalski				
40 pkt
Krzysztof Michnowski				
40 pkt
8. Mariusz Figurski					
39 pkt
9.
Waldemar Gnatkowski				
37 pkt
10. Krzysztof Morawiecki				
34 pkt
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