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Z SAMORZĄDU
OBRADOWAŁA RADA
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

Zmiany w budżecie
W środę, 30 maja br. odbyła się 48. sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Posiedzenie zwołane zostało na wniosek Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska, w celu podjęcia jednej uchwały wprowadzającej zmiany
w uchwale budżetowej gminy Nasielsk na rok 2018. Jak wyjaśnił Rafał Adamski, skarbnik Nasielska, zmiany dotyczyły m.in. przeznaczenia
160 tys. zł z budżetu gminy na przebudowę drogi w Krzyczkach, wypłaty
stypendiów przez MOPS, a także przeznaczenia 35 tys. zł na zakup i montaż cyfrowego systemu konferencyjnego do obsługi e- sesji.

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. 23 691–23–43

Radny Henryk Antosik dopytywał burmistrza o problemy z projektem ul.
Przechodniej i Łącznej. Prosił o potwierdzenie, czy w tej sprawie zabezpieczono zbyt mało środków na projekt. Burmistrz wyjaśnił, że projekt nie jest
zagrożony. Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad, po czym skarbnik
odczytał projekt uchwały, który pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów. Radni przyjęli uchwałę większością głosów: 11 radnych
głosowało „za”, a 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Kolejna, absolutoryjna sesja RM odbędzie się w czwartek, 21 czerwca br.
(red.)

Z RADY

Będą filmowe relacje
z sesji
Już niebawem sesje nasielskiej Rady Miejskiej będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. A wszystko za sprawą cyfrowego systemu konferencyjnego do obsługi e- sesji, który zostanie zakupiony ze środków
budżetowych.
W ramach tej inwestycji zostaną zakupione mikrofony dla radnych oraz piloty, na których będą oni wciskali odpowiednie guziki, zatwierdzając bądź
odrzucając proponowany projekt uchwały. Wyniki głosowania wraz z danymi radnego będą pojawiały się na tablicy. Dodatkowo zakupione będą
kamery. Sesje RM będą więc nagrywane, a relacje filmowe z nich będzie
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nasielsk. Każdy
mieszkaniec gminy (i nie tylko) w odpowiednim dla siebie czasie będzie
mógł obejrzeć film i dowiedzieć się, nad czym obecnie pracują radni.
Inwestycja będzie kosztowała gminę ok. 35 tys. zł.
(red.)

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

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 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 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

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

Życie Nasielska nr 13 (503); 15.06.–28.06.2018

ŚWIADCZENIE 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od
dn. 01-08-2018 r. rozpocznie się okres składania wniosków w ramach
„Programu Rodzina 500 plus” na okres świadczeniowy 2018/2019.
W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się
z prośbą o zapisywanie się od dn. 01.06.2018 r. w celu ustalenia daty
i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. 23 693 30 06.
Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych
kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w wersji papierowej trwać będzie od 01.08.2018 r.
do 31.10.2018 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl
oraz bankowość elektroniczna).
Wskazane jest, aby osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze
na pierwsze dziecko załączyła do wniosku dokument potwierdzający
okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2017.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

ŚWIADCZENIA
RODZINNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od
dn. 01-08-2018 r. rozpocznie się okres składania wniosków o zasiłek
rodzinny wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2018/2019.
W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się
z prośbą o zapisywanie się od dn. 01.06.2018 r. w celu ustalenia daty
i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. 23 693 30 06.
Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych
kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami w wersji papierowej trwać będzie od 01.08.2018 r.
do 30.11.2018 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl
oraz bankowość elektroniczna).
Wskazane jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami załączyła do wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2017.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
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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NASZE SPRAWY. Panel dyskusyjny w Legionowie

Wszyscy są przeciw
– W związku z tym, że to spotkanie ma mieć charakter merytoryczny, to przytoczę tylko wątek
w jaki sposób zarząd powiatu zapoznał się z tą informacją. Na początku kwietnia br. „Mazowieckie
To i Owo” opublikowało materiał
o powstaniu blisko 50 ha obiektu zagospodarowania odpadów
w bezpośredniej bliskości powiatu
legionowskiego. Mówiąc bliskości, mam na myśli nie kilka kilometrów, tylko metrów. Trudno mi
sobie wyobrazić, że cała procedura planistyczna, cała procedura
administracyjna, w żaden sposób
nie uwzględniła samorządu legionowskiego. Nie wiedzieliśmy,
że coś takiego powstaje w sąsiedztwie – mówił Robert Wróbel
starosta powiatu legionowskiego,

rozpoczynając panel dyskusyjny
w sprawie planowanej inwestycji
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie, który odbył się
12 czerwca br. w siedzibie starostwa
powiatu legionowskiego.
Jak poinformował zgromadzonych
i zaproszonych gości starosta Wróbel, spotkanie zostało spowodowane deficytem informacji na temat
oddziaływania planowanej inwestycji w Jaskółowie na mieszkańców powiatu legionowskiego.
Robert Wróbel odczytał stanowisko Rady Powiatu Legionowskiego
z 20 kwietnia br. W odczuciu autorów tego pisma inwestycja może
nieść za sobą niebezpieczeństwa,
będzie niekorzystna dla całego powiatu, a jej charakter w znaczący
sposób ograniczy rozwój powiatu
legionowskiego. Swój apel skierowali także do Zdzisława Sipiery,
wojewody mazowieckiego, Magdaleny Biernackiej, starosty powiatu nowodworskiego oraz do
Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza gminy Nasielsk.
Na wtorkowe spotkanie zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Capital Investment Auto
Sp. z o.o. (inwestor ZZO w Jaskółowie), przedstawiciele samorządów
powiatu legionowskiego, Magdalena Biernacka starosta powiatu
nowodworskiego, Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska wraz
z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Zdzisław Sipiera wojewoda mazowiecki oraz
ekspert dr. inż. Piotr Manczarski, adiunkt w Katedrze Ochrony
i Kształtowania Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hy-

drotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej.
Dzień przed panelem dyskusyjnym, z uczestnictwa w nim zrezygnował inwestor.

Nikt wcześniej
nie protestował

Jako pierwszy głos, tuż po staroście legionowskim, zabrał Bogdan
Ruszkowski burmistrz Nasielska,
który w skrócie przytoczył główne
wydarzenia związane z powstaniem
planowanej inwestycji w Jaskółowie. Podkreślił, że opowiada się
za powstrzymaniem tej inwestycji.
Jego zdaniem, jeżeli teraz nie uda
się tego zrobić, to później nie będzie możliwa skuteczna kontrola
i zamknięcie wysypiska.

Następnie Jadwiga Szymańska kierownik wydziału ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich
nasielskiego Urzędu Miejskiego
przedstawiła całą dokumentacje,
którą dostarczył inwestor i pozwoliła sobie na uwagę, że na chwilę obecną jest ona dość solidnie
przygotowana. Po chwili w polemikę z panią kierownik w sprawie
decyzji środowiskowej wydanej
przez RDOŚ, która jest kluczowym
dokumentem w sprawie, wszedł
mieszkaniec gminy Nasielsk, Adam
Mikucki.
– Czy nie ma takiej ścieżki, jak odwołanie się od decyzji RDOŚ-u?

dowiska, jak i Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska, pochylili się
nad raportem i nie znaleźli żadnych uchybień. Oczywiście sprawa jest też analizowana w gminie,
ale jeśli specjaliści od różnych
dziedzin, od poszczególnych elementów nie znaleźli uchybień,
to gmina ich też nie znalazła – wyjaśniała Jadwiga Szymańska z UM
w Nasielsku.
W dalszej kolejności Bożena Strzelecka kierownik wydziału zagospodarowania przestrzennego
i nieruchomości w nasielskim Urzędzie Miejskim przedstawiła decyzję
lokalizacji celu publicznego oraz kolejne losy dokumentacji związanej
z budową wysypiska w Jaskółowie.
Jak poinformowała, 11 razy sołtysi zostali powiadamiani o kolejnych
etapach planowanej inwestycji
i nikt nie protestował.
– Po przeanalizowaniu sprawy
przez urbanistę, który przygotowywał projekt tej decyzji,
projekt ten został przesłany do
uzgodnień do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, w kwestii
ochrony gruntów rolnych
i leśnych oraz do melioracji
w zakresie ochrony urządzeń
melioracyjnych. I tu jest postanowienie też uzgadniające
projekt decyzji. Po przejściu
procedury 25 listopada 2013 r. została ta decyzja wydana – mówiła
Bożena Strzelecka z UM w Nasielsku.
Jak informowała w dalszej części swojej wypowiedzi kierownik
B. Strzelecka, wszelkie kolejne czynności były publikowane na BIP-ie
oraz na tablicach ogłoszeń i były
wykonywane zgodnie z prawem.
Po tym wystąpieniu swoje wątpliwości zgłaszali Adam Mikucki wraz
z adwokatem Karolem Podgórnym.
Panowie pytali m.in. o to czy gmina
poinformowała sąsiednią gminę Serock, że ich woda może być niebawem zatruta.
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Z UM
Zmieniamy się na lepsze

Inwestycje
mieszkaniowe
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
Od 2015 roku możemy zaobserwować ciągły wzrost liczby mieszkańców nie tylko miasta Nasielsk, ale także całej gminy. Nakłada to na nas
obowiązek rozwiązywania problemów mieszkańców w zakresie budownictwa. Staramy się także zabezpieczać potrzeby mieszkalne poprzez budownictwo socjalne dla osób słabiej uposażonych.

Na przełomie 2014/2015 powstał nowoczesny wielorodzinny budynek mieszkalny „Płońska 24 D”. Obiekt posiada 56 lokali (od 36 do 98
m2), 22 garaże podziemne, parking naziemny oraz niezbędną infrastrukturę. Dużym udogodnieniem dla mieszkańców jest wyposażenie
bloku w windy oraz komórki gospodarcze. Dzięki inwestycji powstały mieszkania o wysokim standardzie, które zaspokoją potrzeby nawet
najbardziej wymagających osób. Dodatkowym atutem obiektu jest wyposażenie mieszkań znajdujących się na parterze w przestronne tarasy, dochodzące nawet do 50 m2. Warto zaznaczyć, że budynek zdobył
III miejsce w konkursie „Budowa roku 2015” organizowanym przez
Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Olsztyńską Izbę Budowlaną.
Koszt inwestycji to ponad 8 mln zł.

Nie jest to koniec inwestycji przy ul. Płońskiej. Na chwilę obecną posiadamy projekt nowego wielorodzinnego budynku przy ul. Płońskiej 24 E.
W obiekcie będzie znajdowało się 40 mieszkań o wysokim standardzie,
windy, tarasy na parterze oraz przestronne balkony. Mieszkańcy będą
mieli zapewnionych 16 garaży podziemnych oraz 46 miejsc postojowych na zewnątrz budynku.

Czy ktoś weryfikował raport oddziaływania na środowisko, który
przedstawił inwestor? Za raport płacił inwestor, więc mogło być rożnie
– mówił Adam Mikucki.
– Jak już powiedziałam, RDOŚ
dokonuje uzgodnień. Ścieżka postępowania jest taka, że do tego
uzgodnienia organ ma się dostosować, a nie odwoływać. To nie jest
polemika. To organ kompetentny
i ku temu powołany. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-

Jak zauważył burmistrz Ruszkowski,
gmina kierowała się literą prawa, a ta
nie uwzględnia informowania sąsiadów o wszystkich inwestycjach,
jakie są planowane, tym bardziej
o wspomnianych skutkach.

A może hydrologia?

Podczas dalszej części panelu dyskusyjnego, szeroko analizowano problem hydrologii. Głos w tej

ciąg dalszy na str. 15

Z myślą o osobach potrzebujących, na przełomie 2016/2017 powstał
w Chrcynnie budynek wielorodzinny. Dzięki inwestycji na terenie gminy
przybyło 20 nowych, gotowych do zamieszkania lokali, które zostały
wyposażone w instalację centralnego ogrzewania, termy oraz instalację sanitarną. Bez wątpienia wpłynęło to na poprawę jakości życia osób
najbardziej potrzebujących. Koszt inwestycji to ok. 1 mln 600 tys. zł.
W następnym numerze zaprezentujemy świetlice.
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AKTUALNOŚCI

NA SYGNALE

Transporterem
zderzył się
ze skuterem
W czwartek, 7 czerwca br., w godzinach popołudniowych, w miejscowości Pianowo Daczki doszło
do wypadków.
– 35 - letni mieszkaniec gminy Nasielsk jadąc w kierunku
Nasielska samochodem osobowym marki Volkswagen Transporter, na prostym odcinku drogi
w trakcie wykonywania manewru wyprzedzania uderzył prawą
przednią stroną pojazdu w jadący
w tym samym kierunku motorower marki Router, kierowany przez
35-letniego mieszkańca gm. Świercze. W wyniku zderzenia kierujący
motorowerem stracił panowanie
nad pojazdem i przewracając się
na jezdnię doznał obrażeń ciała –
informuje st. sierż. Sylwia Ochmańska.
Poszkodowany, w wyniku odniesionych obrażeń został przewieziony do szpitala w Płońsku. Kierowcy
byli trzeźwi. Podczas działań służb
OSP oraz funkcjonariuszy policji,
trasa Nasielsk-Strzegocin była zablokowana na ok. 2 godziny, a kierowców proszono o kierowanie się
objazdami.

KRONIKA OSP

1 czerwca w Lorcinie strażacy zabezpieczali teren lądowania śmigłowca
LPR. W działaniach brały udział: OSP
Nasielsk, WSP Pomiechówek, JRG
Nowy Dwór Mazowiecki.

5 czerwca w godzinach porannych
strażacy zostali zadysponowani do
miejscowości Krzyczki Pieniążki do pożaru lasu. Był to fałszywy
alarm. Na miejscu pojawiły się: OSP
Nasielsk, OSP Jackowo oraz JRG
Nowy Dwór Mazowiecki.
7 czerwca w miejscowości Pianowo
Daczki doszło do wypadku samochodu dostawczego ze skuterem.
Na czas działań służb droga została
zablokowana. W akcji brały udział:
OSP Świercze, JRG Pułtusk, OSP
Nasielsk oraz JRG Nowy Dwór Mazowiecki.
11 czerwca w miejscowości Kosewo (droga 632 w kierunku Nowego
Miasta) doszło do dachowania samochodu osobowego. Do akcji zostały
zadysponowane: OSP Nasielsk oraz
JRG Nowy Dwór Mazowiecki.
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Z GMINY

Potrzebny przystanek
dla uczniów

Linia kolejowa nr 9 Warszawa
Wschodnia – Gdańsk Główny została zmodernizowana niemal 10 lat
temu. Remont trasy obejmował nie
tylko wymianę torowiska, przebudowę wszystkich stacji i peronów,
ale również budowę wiaduktów nad
torami, jak również przejazdów pod
nimi i przejść podziemnych. Wszystko to, aby dostosować kolej do unijnych standardów na miarę XXI wieku.
Jakość i funkcjonalność ich wykonania od początku budzi jednak wiele
wątpliwości. Wystarczy wspomnieć
brak wind czy podjazdów na wózki
i rowery na dworcu PKP Nasielsk.
W tej kwestii błędy popełniono już na
etapie projektowania, gdy nie skonsultowano wizji projektantów z władzami
lokalnymi i mieszkańcami. Teraz są
to często bariery nie do pokonania.
Wśród wielu popełnionych błędów,
wspomnieć trzeba choćby brak barierek na wiadukcie w Studziankach
lub problemy z odwodnieniem przy
wiaduktach.
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego,
które odbyło się 28 maja br., na ważny problem zwrócili uwagę władz
mieszkańcy Jackowa Dworskiego,
którzy wcześniej złożyli w tej sprawie
pismo. Domagają się oni wyznaczenia i wybudowania wiaty przystankowej po zachodniej stronie wiaduktu
kolejowego, znajdującego się przy
drodze powiatowej Nasielsk – Świercze. Z przystanku korzystałyby dzieci
dojeżdżające do szkoły.
Obecnie wiata przystankowa dla
uczniów dojeżdżających z tej okolicy znajduje się tylko po wschodniej
stronie wiaduktu. Uczniowie, którzy
mieszkają po jego zachodniej stronie i chcą skorzystać z obecnego
przystanku, muszą przejść przez wiadukt. Tu zaczynają się „schody”, bowiem obiekt nie został zaopatrzony
w chodnik dla pieszych. – Obecny
przystanek (…) zmusza rodziców odprowadzających dzieci do przechodzenia wiaduktem, który nie posiada
chodnika ani pobocza, co stwarza
niebezpieczeństwo, a dodatkowo

KRONIKA
POLICYJNA
1 czerwca w miejscowości Kosewo funkcjonariusze Zespołu
Patrolowo-Interwencyjnego KP
Nasielsk zatrzymali do kontroli
drogowej kierującego rowerem
60-letniego mieszkańca gminy
Nasielsk. Podczas kontroli okazało
się, że kierujący posiada aktualny
zakaz prowadzenia rowerów wydany przez Sąd Rejonowy w Pułtusk. Teraz o jego dalszym losie
zdecyduje sąd.
3 czerwca w Nasielsku na ul. Ry-

bulwersuje innych użytkowników wiaduktu – mówili rodzice.
Okazuje się, że na wiadukcie wybudowano pieszy ciąg o szerokości około
1 metra, lecz nie ma do niego dojścia.
Nie wiadomo, czy wskutek oszczędności, czy też może w ramach złośliwości dojścia do tego przejścia nie
wybudowano, a wręcz skutecznie zagrodzono barierkami, a dopuszczalną
prędkość ustalono na aż 70 km/h.
Potrzebę utworzenia nowego przystanku z drugiej strony wiaduktu rodzice tłumaczą również tym, że
w obecnej sytuacji kierowca pojazdu wykonuje manewr wykręcania na
drodze tuż przy zakręcie, gdzie widoczność jest ograniczona.
Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska przyznaje, że na wiadukcie
przejścia nie ma, ale wpuszczenie autobusu na zjazd za wiaduktem jest ryzykowne.
– Przejście wiaduktem jest niebezpieczne, bo nie ma chodnika, a samochody cały czas jeżdżą i to dość
szybko. Przy tym wyjeździe na wiadukt, który jest zrobiony zgodnie
z przepisami, dla autobusu na łuku
jest duże ryzyko wypadku. Jeśli takie zdarzenie będzie miało miejsce,
to odpowiedzialność spadnie na mnie
– mówił burmistrz Ruszkowski.
Dodał również, że ta sytuacja była już
wcześniej omawiana z przewoźnikiem. – To kierowca dba o bezpieczeństwo pasażerów autobusu, jak
siedzi za kierownicą – dodaje.
Rodzice uczniów uważają jednak,
że autobus na tym skrzyżowaniu z
drugiej strony wiaduktu również sobie poradzi. – Przyjeżdżają samo-

chody po mleko, duże ciężarówki
i nie mają problemu z wyjazdem.
My dowozimy samochodami dzieci na przystanek kilka razy dziennie.
Uważamy, że łatwiej będzie puścić
busa na drugą stronę, niż przebudowywać wiadukt – tłumaczyła Katarzyna Kosewska, autorka pisma. – Nasze
dzieci muszą dojeżdżać do szkoły
i oczekujemy rozwiązania tej sytuacji
– dodała.
Burmistrz nie ukrywał, że do pomysłu
lokalizacji przystanku za wiaduktem
podchodzi sceptycznie. Zapewnił
jednak, iż przyjrzy się ponownie całej
sprawie i skonsultuje możliwość lokalizacji nowego przystanku z Komendą Powiatową Policji oraz specjalistami
ruchu drogowego.
– Przy tworzeniu specyfikacji na dowóz dzieci w kolejnym roku szkolnym
będzie trzeba pamiętać o tym, żeby
na tę trasę skierować mniejsze busy
– dodał Jerzy Lubieniecki, przewodniczący Rady Miejskiej .
Modernizacje skrzyżowań kolejowo-drogowych przeprowadzały Polskie Linie Kolejowe, dlatego
wnioski o modernizację wiaduktu
należałoby pisać do inwestora. Kiedy
redakcja ŻN kontaktowała się z przedstawicielami Polskich Linii Kolejowych
w sprawie montażu podjazdów dla
wózków i rowerów na stacji PKP
Nasielsk, otrzymywaliśmy odpowiedź, że do tej pory nie było żadnych
skarg od mieszkańców. Być może
pisemne skargi od mieszkańców
do władz PKP w sprawie poprawy
bezpieczeństwa oraz funkcjonalności
na wiaduktach kolejowych i w przejściach podziemnych przyniosą efekty.
Michał B.

NA SYGNALE

Z promilami za kółkiem
Od 28 maja do 3 czerwca na ulicach powiatu nowodworskiego funkcjonariusze policji zatrzymali 8 nietrzeźwych kierowców. W większości były to osoby dwudziesto- i trzydziestoletnie. W Nasielsku policja zatrzymała trzech kierowców,
będących pod wpływem alkoholu. 28 maja po godz. 19.00 na ul. Krańcowej do kontroli drogowej zatrzymano 30-letniego mężczyznę, kierującego osobową Mazdą. Po przebadaniu okazało się, że kierowca miał ponad pół promila alkoholu
w organizmie. Dodatkowo nie posiadał prawa jazdy. Teraz odpowie za jazdę po pijanemu i brak uprawnień. Grozi mu kara
L
A
M
A do 2 lat pozbawienia wolności. Tego samego dnia, jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym
Dworze Mazowieckim, w Zaborzu zatrzymano do kontroli 34-letnią kierującą
osobowym Renault. Kobieta po przebadaniu miała ponad 1,5 promila alkoholu
w organizmie i nie posiadała przy sobie prawa jazdy. Podobnie jak zatrzymanemu tego dnia mężczyźnie, grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Kolejnego dnia, tj. 29 maja po godz. 20.00 zatrzymano 25-letniego kierującego osobowym Oplem. Mężczyzna po przebadaniu miał ponad pół promila
alkoholu w organizmie i zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz odpowie za jazdę
po pijanemu i lekceważenie wyroku sądu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia
wolności.
red.

nek funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
KP Nasielsk, podczas interwencji domowej, dokonali zatrzymania 39-letniego mieszkańca
Nasielska, który od dłuższego
czasu znęcał się nad swoją konkubiną. Prokuratura wobec sprawcy
zastosowała środki zapobiegawcze
w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej i zakazu kontaktowania się oraz
nakazu opuszczenia zajmowanego lokalu mieszkalnego.
4 czerwca w Nasielsku na ul. Warszawskiej funkcjonariusze KP
Nasielsk podjęli kontrolę drogową nieprawidłowo zaparkowanego samochodu marki Peugeot,
którym kierował 50-letni mieszkaniec gminy Nasielsk. Podczas
kontroli kierujący usiłował wręczyć policjantom pieniądze w zamian za odstąpienie od czynności
służbowych. Sprawcę zatrzymano, a jego dalszym losie zadecyduje sąd.
7 czerwca w Nasielsku funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
dokonali zatrzymania 27-letniego mieszkańca Nasielska, który
od dłuższego czasu znęcał się nad
swoją matką. Prokuratura wobec
sprawcy zastosowała środki zapobiegawcze w postaci policyjnego
dozoru, zakazu zbliżania się do
pokrzywdzonej i zakazu kontaktowania się oraz nakazu opuszczenia
zajmowanego lokalu mieszkalnego.
10 czerwca w miejscowości Mogowo funkcjonariusze Zespołu
Patrolowo-Interwencyjnego KP
Nasielsk zatrzymali do kontroli
drogowej samochód marki Opel,
którym kierował 38-letni mieszkaniec Nasielska, znajdujący się
w stanie nietrzeźwości z wynikami 1,38 mg/l i 1,28 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Sporz. RW
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Z GMINY

Cmentarze i śmieci
Od 19 kwietnia br. nie
ma komu zająć się wywo ż e n i e m ś m i e c i z
cmentarzy parafialnych
w Nasielsku i Cieksynie. Jak informuje Lidia
Rutkowska, dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,
do niedawna odpady
z cmentarzy były odbierane przez nasielski
ZGKiM i odwożone do
Regionalnych Instalacji
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w P łońsku. Ale od
kwietnia zakład w Płońsku zawiesił
umowę dotyczącą przyjmowania
odpadów.
– PGK w Płońsku nie uzyskało
w chwili obecnej pozwolenia zintegrowanego wybudowanej trzeciej
kwatery składowiska. Kwatera druga jest w końcowej fazie wypełnienia. Zleciliśmy wykonanie badania
odpadów z cmentarzy, aby uzyskać informację, czy mogą one
trafiać na składowiska odpadów.

Czekamy na wyniki. Jednocześnie
ZGKiM prowadzi rozmowy z innymi przedsiębiorstwami w sprawie
przyjęcia odbieranych przez nas
odpadów. Istnieje również możliwość rozwiązania przez parafie
umów z ZGKiM i zlecenie innej firmie świadczenia tych. usług – informuje Lidia Rutkowska, dyrektor
ZGKiM.
Ksiądz Tadeusz Pepłoński, prob oszcz paraf ii ś w. Wojciecha
w Nasielsku mówi, że faktycznie
jest problem z odbiorem śmieci.
Nasielska parafia zatrudniła pracownika, który zajmuje się segregacją
odpadów. Poza tym mają być podjęte rozmowy z dyrektorem firmy
Błysk-Bis, która obecnie obsługuje cały teren gminy Nasielsk, aby
to ona odbierała śmieci z cmentarzy. Jeżeli rozmowy nie zakończą
się porozumieniem satysfakcjonującym obydwie strony, to odpady
cmentarne dalej będą się nawarstwiały.
Okazuje się, że śmieciowy problem jest szerszy i nie dotyczy tylko odpadów z cmentarza. Jak mówi
ksiądz proboszcz Pepłoński, ludzie
do kontenerów na cmentarzu
wrzucają nie tylko sztuczne kwiaty
czy wypalone znicze, ale pozosta-

wiają też np. duże ilości odpadów
budowlanych, gruzu. Przez długi
czas ktoś notorycznie przywoził
też dwa duże wory psich odchodów. Dlatego, aby takie rzeczy się
już nie zdarzały, planowana jest instalacja monitoringu.
Problem wywozu odpadów dot ycz y tak że cmentarza parafialnego w Cieksynie. Parafianie
już kilka tygodni temu usłyszeli
od księdza proboszcza Ryszarda

Kolczyńskiego apel, aby na groby
najbliższych kupować tylko kwiaty
żywe, zamiast sztucznych. Ksiądz
poproszony o informacje dotyczące problemu odbioru śmieci
z cmentarza informuje, że sprawa
nie została zakończona, ZGKIM
zobowiązał się znaleźć nowego odbiorcę śmieci.
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O sprawę zapytaliśmy księdza proboszcza Tadeusza Pepłońskiego.
– Do tej pory przywożono nam
ziemię z budowy metra w Warszawie oraz z trwającej obecnie
budowy kanalizacji w mieście.
Przyjmę każdą ilość ziemi – mówi
ksiądz proboszcz Pepłoński.
Teren za parkanem cmentarza należy do parafii. A cmentarz w bardzo szybkim tempie się zapełnia.
Jak na razie ksiądz proboszcz nie
planuje powiększenia
cmentarza i zauważa
jednocześnie, że jest
dużo grobów pustych,
ale już wykupionych.
Na najbliższe 4 lata powinno więc wystarczyć
miejsca. Co będzie potem?
– N a p e wn o g m i n a
już p owinn a myś leć
o cmentarzu komunalnym. To ważny temat,
który nie powinien być
odkładany – zauważa
ks. T. Pepłoński.
O budowę cmentarza
komunalnego, którym
będzie zarządzać gmina, zapytaliśmy Bogdana Ruszkowskiego.
– Widzimy potrzebę cmentarza komunalnego. Na pewno
trzeba będzie ten temat podjąć.
Na ten moment jednak nie są
p rowadzone w tym kierunku
działania – mówi burmistrz Rusz-

W SKRÓCIE

Połączono Klonową z Lipową

Pomiędzy ulicami Klonową i Lipową dotychczas znajdowała się gruntowa droga, którą często przejeżdżały auta. Teraz to się zmieniło. – W ramach bieżącego utrzymania dróg, ZGKiM wykonało utwardzenie kostką
brukową, piesze połączenie ulic Klonowa i Lipowa. Zainstalowano również słupki, zabezpieczające przed wjazdem samochodów. Koszt tej
inwestycji wyniósł 18 tys. zł – informuje Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji UM w Nasielsku.

Siłownie pod chmurką

To dobra wiadomość dla osób lubiących aktywność fizyczną. Gmina
Nasielsk otrzymała dofinansowanie na budowę dwóch siłowni na świeżym powietrzu.
– W ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę dwóch takich miejsc. Jedno z nich mieścić się
będzie przy ulicy Kościuszki, a drugie w Cieksynie. Wartość dofinansowania wynosi 50% w łącznej kwocie 100 tys. zł – mówi Radosław Kasiak
z Wydziału Inwestycji w UM w Nasielsku.
Siłownie mają powstać jeszcze w tym roku.

Inwestujemy w ekologię

Coraz mniej miejsca

Jak poinformowali naszą redakcję
mieszkańcy Nasielska, od pewnego czasu za parkanem nasielskiego
cmentarza pojawiają się duże ilości ziemi i maszyny, które zasypują
nią znajdujące się tam góry śmieci. Wciąż bowiem zdarza się, że ludzie wyrzucają odpady z grobów
za parkan, zamiast do kontenerów.

kowski i dodaje: – Nie godzę się
natomiast na zasypywanie ziemią
śmieci za obecnym cmentarzem.
Mogą tam być odpady kompostowane, żadne inne – mówi burmistrz.
Jak widać temat śmieci, ich gromadzenia i wywozu wciąż powraca
do naszej gminy.
E.G.

Rozstrzygnięte zostały dwa przetargi na inwestycje ekologiczne. Pierwszy z nich na dostawę i montaż pomp ciepła na terenie gmin: Nasielsk,
Leoncin oraz Winnica w ramach projektu OZE (Odnawialne Źródła
Energii). – Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ekologia z Rzeczycy
za kwotę 189,5 tys. zł. W trzech gminach zamontowanych zostanie
łącznie 16 pomp ciepła na potrzeby użytkowe. Poziom dofinansowania tej inwestycji wynosi aż 80% – informuje Radosław Kasiak z Wydziału
Inwestycji w UM w Nasielsku.
Drugi rozstrzygnięty przetarg dotyczy montażu kolektorów słonecznych dla mieszkańców, którzy składali wcześniej w przedmiotowej
sprawie wnioski. – Montażu dokona firma FlexiPower Group z Woli Zaradzyńskiej za kwotę 1,36 mln zł. Wnioski składane były przez mieszkańców z gmin Nasielsk, Winnica i Leoncin, a gmina Nasielsk jest liderem
prowadzącym inwestycję. Dofinansowanie instalacji wynosi 80%. Pozostałe 20% pokryją mieszkańcy. Termin realizacji tych zadań zaplanowano na koniec września br. – mówi kierownik Radosław Kasiak.
Ponadto, właśnie zostały ogłoszone przetargi na montaż pieców na biomasę oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności
publicznej w gminach Nasielsk i Leoncin. Otwarcie ofert nastąpi w lipcu
br.
Michał B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Międzywojenne szlagiery

W ramach odby wając ych się
w Nasielskim Ośrodku Kultury „Spotkań z Filharmonią” dzieci z okolicznych szkół uczestniczyły w dwóch
muzycznych widowiskach, które odbyły się 22 maja i 12 czerwca br.
W pierwszym wzięli udział mali melomani ze Szkoły Podstawowej w
Dębinkach oraz Szkoły Podstawowej
nr 2 w Nasielsku. Oglądali oni program
pt. Ignacy Jan Paderewski - artysta
i mąż stanu. Na scenie swoje zdolności zaprezentowali: skrzypaczka
Kornelia Grądzka, Marta Guzik grająca na fortepianie oraz tancerze Baletu
Dworskiego Cracovia Danza. Prowadzący to muzyczne spotkanie Jarosław Praszczałek przybliżył dzieciom
postać I. Paderewskiego, nazywanego „czarodziejem klawiatury”, który
był kompozytorem, pianistą, mężem stanu i pierwszym premierem
niepodległej Polski.
Natomiast we wtorek, 12 czerwca,
w sali kinowej zasiadły uczniowie z

Z BIBLIOTEKI

szkół podstawowych ze Świercz, Bud
Siennickich i Dębinek. Temat muzycznego spotkania brzmiał: Za rogatką grand zabawa!
Do tej wesołej zabawy dzieci zaprosili: Agata Harz - śpiew, bębenek obręczowy, Katarzyna Szurman - śpiew,
harmonia, skrzypce, Katarzyna Andrzejowska de Latour - ksylofon,
skrzypce oraz Jurij Pastuszenko śpiew, gitara, buzuki. Mali widzowie
poznali muzykę i największe szlagiery z czasów międzywojennych.

Tajemna
historia czarownic

W tej muzycznej podróży odwiedzili
Warszawę, Wilno i Lwów. Cała sala bawiła się, wesoło klaskała w rytm folkowych melodii. Znalazła się też para
śmiałków, która wzięła udział w jednej
z zabaw, na jakich spędzano wtedy
czas – w rytm muzyki chłopcy przekładali sobie wzajemnie kapelusze.
A im muzyka była szybsza, tym więcej było zabawy i śmiechu. Na kolejne widowisko z cyklu „Spotkań
z Filharmonią” zapraszamy do NOK-u
po wakacjach.
E.G.

Czytamy w altanie i banku
W poniedziałek, 4 czerwca br., nasielska
biblioteka wybrała się na zaproszenie
państwa Hanny i Krzysztofa Kowalskich
do ich Gospodarstwa Agroturystycznego w Winnikach. Przyłączyli się oni
do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Nasze czytanie połączone było z piknikiem rodzinnym klasy II a ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Nasielsku. Po wysłuchaniu bajki oraz konkursie dzieci
kontra rodzice na czytanie bajki logopedycznej: Bajka o gdybaniu, dzieci wraz
z rodzicami zagrały w dwa ognie. Następnie odbyły się konkursy: piosenki,
przeciąganie liny oraz biegi w workach.
Po wspólnym posiłku wszyscy bawili się
przy skocznej muzyce.
Zaś w piątek, 8 czerwca, wspólnie dzieci z klas „0” ze Szkoły Podstawowej nr 1 odwiedziły Bank Pekao przy
ul. Elektronowej. W trakcie spotkania pani Dorota Liberadzka, kierownik tej placówki, zapoznała dzieci z pracą
tej instytucji oraz przeczytała bajkę autorstwa Wiesława Drabika pt. Leśne urodzinki świnki Klementynki. Na zakończenie spotkania dzieci zostały obdarowane bankowymi gadżetami oraz słodkimi lizaczkami i cukierkami.
(bibl.)

Z NOK

Płytowe
cudaki

Po raz kolejny pani Beata Olechowicz zaskoczyła dzieci swoimi pomysłami w czasie kreatywnych
zajęć, które odbywają się w Nasielskim Ośrodku
Kultury. W czwartek, 7 czerwca br., tematem zajęć
były płytowe cudaki. Mało kto wie, że stare płyty
CD można wykorzystać do stworzenia dekoracji.
Wystarczy do nich dokleić wycięte wcześniej z kolorowych pianek elementy, które pozwolą stworzyć wybranego przez siebie zwierzaczka i gotowe.
Tym sposobem dzieciom udało się zrobić np. rybkę, biedronkę czy krówkę. Dzięki błyszczącym
brzuszkom, kolorowe zwierzaki mogą stać się wyjątkowymi dekoracjami w dziecięcych pokojach.
Przypominamy: bezpłatne zajęcia kreatywne
w Nasielskim Ośrodku Kultury odbywają się co czwartek od godz.15.30 do 17.00. Zapraszamy zarówno dzieci
szkolne, jak i młodszych ochotników.
E.G.

Po Tajemną historię czarownic
autorstwa Louisy Morgan sięgnęłam zachęcona zakwalifikowaniem jej przez naszą bibliotekę
do literatury fantasy. Gdybym
pokusiła się wcześniej o bardziej
szczegółowe sprawdzenie jej treści, chociażby czytając opinie
zamieszczone na okładce, to zapewne nigdy bym po nią nie sięgnęła, gdyż przede wszystkim to
książka dla miłośników, czy może
raczej miłośniczek, tak zwanej literatury kobiecej, z którą to regały
omijam zwykle szerokim łukiem.
I cóż, przyznać muszę, że zapewne bym tej decyzji żałowała…
Tajemna historia jest bowiem
opowieścią o życiu, opowieścią
o kobietach z rodu Orchiére, którym z pokolenia na pokolenie przekazywana była magia. I to właściwie cała fantastyka w tej książce, no może
poza zaskakującym faktem, dotyczącym brytyjskiej rodziny królewskiej,
ale by nie zdradzić fabuły, nie mogę wiele dodać.
Opowieść zaczyna się w 1821 roku, kiedy by chronić swoją rodzinę, poświęca życie grand-mére Urszule, najpotężniejsza czarownica w rodzie.
I wydaje się, że magia już na zawsze opuści kobiety, które od pokoleń
oddawały cześć Bogini, gdyż żadna z jej wnuczek nie odziedziczyła
daru. Niestrudzenie odprawiają jednak rytuały, których nauczyła je babka, żeby zachować dziedzictwo. I istotnie, po wielu latach od jej śmierci,
dar budzi się na nowo w najmłodszej z wnuczek – Nanette, która jest
również w stanie obudzić moc drzemiącą w wieszczym kamieniu – najcenniejszym artefakcie rodu.
Cała książka podzielona jest na pięć głównych rozdziałów. Każdy opowiada o losach innej kobiety z rodziny Orchiére, która odziedziczyła
moc po przodkiniach. I tak pierwszy – Księga Nanette – rozpoczyna
się w roku 1834, jej córki Ursule – w 1847, Iréne, córki Ursule – w 1886,
Morwen w 1910 i ostatniej ujętej w książce, Veroniki – w 1937, a kończy
wraz z zakończeniem II wojny światowej.
Jak widać, powieść obejmuje historycznie ponad wiek, a historia jest tu
ważnym tłem dla smutków i radości życia kobiet, których losy opisuje
autorka. Jest również niemym świadkiem dramatycznych wyborów, których muszą dokonywać bohaterki, by uniknąć prześladowań nie mniejszych niż w czasie świętej inkwizycji, by ochronić tych, których kochają,
by nie dopuścić do wygaśnięcia rodu.
Tajemna historia czarownic jest jednak przede wszystkim piękną historia
o miłości między matkami i córkami, bezwarunkowej, choć nierzadko
bolesnej.
Całość napisana jest prostym, lekkim stylem, a w swobodnej lekturze
wcale nie przeszkadzają wtrącenia w języku francuskim, których nie brakuje. Polecam serdecznie wszystkim, którzy nie sięgnęli po tę książkę
tylko dlatego, że to fantastyka. Magia jest w powieści naprawdę drugorzędną sprawą.
Ewa Laskowska

Z DKK

Zaproszenie
na spotkanie
Najbliższe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego
przy Miejsko – Gminnej Bibliotece
w Nasielsku odbędzie się w sobotę, 16. czerwca br. Rozpoczynamy
jak zwykle o godz. 11.30. Tym razem zapraszamy szczególnie miłośników kryminału, gdyż czas
spędzimy dyskutując o książce
pt. Motywy osobiste autorstwa
carycy rosyjskiego kryminału –
Aleksandry Marininy.
(red.)
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Partnerstwo lokalne,
a rozwój powiatu

Dzieci pojadą
na wakacje

W środę, 6 czerwca br., w Trębkach
Nowych odbyła się konferencja inaugurująca cykl spotkań mających
na celu utworzenie partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji
nowodworskiego rynku pracy. Organizatorem tego wydarzenia były
Magdalena Biernacka starosta powiatu
nowodworskiego i Marzenna Boczek
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Na wstępie spotkania Marzenna Boczek z nowodworskiego PUP przywitała gości, wśród których znaleźli
się samorządowcy, przedsiębiorcy,
a także przedstawiciele organizacji
pozarządowych z powiatu nowodworskiego. Wskazała przy tym, że
w ostatnich latach zmieniło się postrzeganie zadań urzędów pracy, które nie tyle walczą już z bezrobociem,
co tworzą klimat do współpracy pomiędzy różnymi grupami: przedsiębiorcami, samorządowcami oraz
osobami poszukującymi pracy. Poinformowała także obecnych o tym, iż
w kwietniu br. grupa liderów podpisała Porozumienie o zawarciu Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia
społeczno – gospodarczego i aktywizacji nowodworskiego rynku pracy.
W grupie liderów znaleźli się: starosta
nowodworski, wicestarosta, dyrektor
PUP, burmistrzowie: Nowego Dworu
Mazowieckiego, Nasielska, Zakroczymia i wójtowie: Czosnowa, Leoncina
i Pomiechówka oraz Przewodniczący
i Członkowie Powiatowej Rady Rynku
Pracy powiatu nowodworskiego.
Następnie Magdalena Biernacka starosta powiatu nowodworskiego mówiła

o założeniach stworzenia partnerstwa
lokalnego oraz przedstawiła interesującą prezentację, zawierającą niezbędne informacje, dotyczące sytuacji
społeczno – gospodarczej powiatu
nowodworskiego.
Bardzo ciekawie na temat swoich
doświadczeń z tworzeniem partnerstw lokalnych w województwie
mazowieckim mówił także Tomasz
Sieradz dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie.
Ideę partnerstwa lokalnego na terenie Polski w latach 2002 – 2018
zaprezentowała Jadwiga Olszowska
– Urban trener ds. partnerstwa lokalnego. Przedstawiła ona zasady funkcjonowania tej inicjatywy i korzyści
z niej wynikające dla całej społeczności gmin i powiatu.
– Trzeba łączyć się i sięgać po środki zewnętrzne, trzeba szanować
klientów i być uważnym na partnerów. Partnerstwo to wymiana myśli
i doświadczeń. Lokalne ożywienie
gospodarcze robi klient lokalny,
dlatego musimy promować swoich i kupować u swoich, a przede

wszystkim wykorzystywać lokalne
atuty tego regionu – wskazywała
Jadwiga Olszowska – Urban podkreślając, że konkretnym efektem
działania partnerstwa będą projekty
społeczno – gospodarcze.
Omówiła także przykłady dobrych
praktyk w zakresie partnerstwa lokalnego, które zostało zawarte
w powiecie oświęcimskim – Dona
Karpia „Karpik”, Energylandia – rodzinny park rozrywki w Zatorze,
Live festiwal w Oświęcimiu. Ponadto
zaprezentowała także ciekawe projekty, które realizowały partnerstwa
lokalne w Grójcu, Łosicach i Polesiu
Lubelskim.
W drugiej części konferencji wszyscy jej uczestnicy wzięli udział
w warsztatach mających na celu
zdiagnozowanie składników środowiska społeczno-gospodarczego
powiatu nowodworskiego, tworząc
w podgrupach tematycznych tzw.
beczkę lokalnych zasobów. Omawiane były następujące zagadnienia: Dostęp do kapitału w powiecie
nowodworskim: samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych,
podmiotów ekonomii społecznej;
Środowisko gospodarcze w powiecie nowodworskim; Infrastruktura
społeczna i gospodarcza w powiecie nowodworskim; Kapitał ludzki
w powiecie nowodworskim; Jakość
życia mieszkańców w powiecie nowodworskim.
Kolejne spotkanie – warsztat promujący Partnerstwo Lokalne powiatu nowodworskiego odbędzie się
12 września br. w Leoncinie.
(i.)

Już po raz kolejny Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, w maju br.
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”.
Zgodnie z zapisami konkursu, z letniego wypoczynku skorzystać będą
mogły dzieci (od 6 roku życia) i młodzież z terenu naszej gminy.
W konkursie wzięły udział trzy organizacje pozarządowe. Były to: Polskie
Towarzystwo Krajoznawcze z Zielonej Góry, Zachodniopomorski Związek
Krzewienia Kultury Fizycznej ze Szczecina oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina.
Komisja konkursowa uznała, że najlepszą ofertę wypoczynku zaproponowało SWIOW z Lublina. Na realizację tego zadania Stowarzyszenie otrzyma
dotację w wysokości 40 tys. zł.
Jak się dowiedzieliśmy w nasielski UM, 50 osób, które zostaną wytypowane przez pracowników nasielskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypoczywać będzie od 2 do 13 lipca br. w Murzasichlu.
(red.)

FOTOOBSERWATOR

Podwójne
„ustąp pierwszeństwa”
Na krótkim odcinku
ulicy Polnej przy Tesco, od wielu miesięcy ustawione są
znaki ostrzegawcze
odwróconego trójkąt a, c z yl i „ u s t ąp
pierwszeństwa przejazdu”. Warto zachować też czujność na
ulicy Polnej od POW,
ponieważ po prawej
stronie ustawione
są znaki zakazu zatrzymywania się. Jeśli chcemy uniknąć
mandatu, warto poszukać innego miejsca – na prz ykład
na drodze w kierunku Szkoły Podstawowej nr 2.
Michał B.

Z GMINY

Asfalt w Krzyczkach
już wkrótce
Rozstrzygnięty został już przetarg na budowę 600-metrowego odcinka
drogi w miejscowości Krzyczki-Żabiczki. W przetargu udział wzięły trzy
firmy: z Mińska Mazowieckiego, Wołomina i Warszawy. Przetarg wygrała
warszawska firma Infrastruktura Bud-59. Koszt inwestycji to 258 545,21zł.
W pierwszym etapie gmina zabezpieczyła na ten cel 100 tys. zł. Podczas
sesji nadzwyczajnej, która miała miejsce 30 maja br., podjęto uchwałę
o przeznaczeniu brakującej puli środków, tj. 160 tys. zł na wspomnianą inwestycję. Pozostałe oferty opiewały na kwotę 349 tys. zł oraz 662 tys. zł.
Inwestycja ma być wykonana w terminie do 6 lipca br. Okres gwarancji,
który także był brany pod uwagę przy wyborze najlepszej oferty, wynosi
60 miesięcy.
– Na przedmiotowe zadanie gmina Nasielsk otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 150 tys. zł. – mówi Radosław Kasiak
z Wydziału Inwestycji w UM. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych, którego pieniądze można wykorzystać
na inwestycje poprawiające warunki pracy rolników. Wyremontowane w
ten sposób drogi zapewniają bezpieczny i komfortowy dojazd do pól.
– Bezpośrednio przy tym odcinku znajduje się jedno zabudowanie i niebawem powstanie następne, lecz ta droga jest jedyną drogą dojazdową
prowadzącą do kolejnych gospodarstw –mówi Rafał Dłutowski, radny
z tego okręgu, który zaznacza także, że ta droga zupełnie nie była przejezdna wiosną.
MB/EG
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Z BIBLIOTEKI

Cieksyn w Fethiye. Erasmus+ Rajd rowerowy
do Miękoszyna
Przygotowania do podróży, wiele pytań i wątpliwości. Następnie
– wyprawa i odkrywanie tego,
co nieznane, poznawanie nowych ludzi, degustacja nowych
potraw, zwiedzanie malowniczych, egzotycznych miejsc.
Wreszcie – powrót do codzienności, ale z bagażem wspomnień,
przeżyć, zdjęć i filmów.
Uczniowie wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie wyruszyli na czwartą już
wyprawę w ramach działania Erasmus Plus, tym razem do Turcji,
kraju, który dla Polaków, wciąż
jest miejscem egzotycznym.
Społeczność szkolna realizuje
od 2016 roku projekt pn. I Am Being an Ecological Person z 3 krajami partnerskimi – Grecją, Chorwacją
i Turcją. Celem przedsięwzięcia jest
uwrażliwienie młodych ludzi na kwestie ekologii. Projekt kształtuje postawę świadomego człowieka, który
szanuje i dba o przyrodę, podejmuje działania, które przeciwdziałają
szeroko pojętemu zanieczyszczaniu środowiska. Oprócz tego, w ramach współpracy, uczniowie szlifują
swoje umiejętności komunikacyjne
i lingwistyczne, ponieważ porozumiewają się wyłącznie w języku angielskim.
W niedzielę, 6 maja, 6 uczniów i 3
nauczycieli z naszej szkoły przybyło
na południe Turcji, do Fethiye. To
urokliwa miejscowość nad Morzem Śródziemnym, gdzie zachwycają skalne, starożytne miasteczka,
promenada wzdłuż portu oraz widok morza, gór, statków i jachtów.
Uczniowie, by lepiej poznać kulturę Turcji, mieszkali u rodzin swoich
tureckich kolegów. To było dla nich
niezwykłe przeżycie, ponieważ mieli
okazję zobaczyć, jak żyją ich rówieśnicy na co dzień, co jedzą i jak spędzają czas wolny. Jeden z uczniów tak
relacjonuje pobyt w tureckim domu:
– Ludzie w Turcji są otwarci, gościnni
i przyjaźnie nastawieni. Każdego dnia
rozpieszczano nas, serwując na śniadania i kolacje wymyślne, lokalne
smakołyki. Rodzina, u której mieszkaliśmy, organizowała nam w wolnym czasie wycieczki krajoznawcze
i zabierała nas na kręgle, lody lub zakupy.
Program erasmusowego spotkania w Turcji był dokładnie przygotowany. Zakładał ciekawe warsztaty
i niesamowite wycieczki. Pierwszego
dnia, wszyscy spotkali się w szkole,
by zobaczyć, jak wyglądają tureckie
lekcje i co uczniowie robią w trakcie
przerw. Był to czas spotkań, powitań
i nawiązywania nowych znajomości.
W szkole zorganizowano dla gości
interesujące warsztaty – marbling art
(malowanie na wodzie) oraz kiszenie
warzyw według tradycyjnej, tureckiej
receptury. Po obiedzie, uczniowie
i nauczyciele ze wszystkich krajów
mieli okazję zmierzyć się w sportowych konkurencjach.
Drugiego dnia, cała grupa projektowa brała udział w Eco-Festiwalu. Była to duża impreza w centrum
Fethiye, przygotowana przez turec-

W niedzielę, 10 czerwca br., tradycyjnie, tym razem w upalne południe zebraliśmy się przed budynkiem biblioteki, aby wyruszyć na kolejny, 29 już rajd rowerowy.

ką, partnerską szkołę. Zachwycały
występy dzieci, które prezentowały tureckie tańce w tradycyjnych
strojach, happeningi ekologiczne
oraz stoiska z ekologicznym rękodziełem. Zwiedzaliśmy też Stare Miasto w Fethiye. Następnego
dnia wizytowaliśmy szpital dla żółwi.
To niezwykłe miejsce, gdzie ludzie
ratują życie żółwiom i je rehabilitują. W ramach wycieczki, płynęliśmy
statkiem, podziwiając malownicze
widoki i skalne miasteczka. Byliśmy
również na farmie zlokalizowanej
wysoko w górach, gdzie uczestniczyliśmy w wykładzie na temat roli
ekologicznych produktów w naszej
diecie. Przygotowywaliśmy ser i jogurt według tradycyjnej, ekologicznej receptury. Zwiedziliśmy piękne
ruiny starożytnego miasta Tlos oraz
Canyon Saklikent. Ostatniego dnia
odwiedziliśmy Urząd Ochrony Mórz,
gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach
ekologicznych i wykładzie na temat
niebezpieczeństwa zanieczyszczania
wód morskich. Oglądaliśmy również
wystawę rzeczy, które znaleziono na
dnie morza (skuter, telewizor, opony
czy biżuterię). W ramach odpoczynku, plażowaliśmy na pięknej, szero-

kiej plaży i kąpaliśmy się w Morzu
Śródziemnym.
Wyjazd do Turcji był czasem intensywnym. Uczniowie pracowali, dużo zwiedzali, a przy tym się
dobrze bawili. Zawiązali przyjaźnie
z rówieśnikami, przełamali bariery komunikacyjne. Poznali również
zupełnie inne tradycje i kulturę azjatyckiego państwa. Na koniec pobytu nie przeszkadzały nawet rytualne
nawoływania modlitewne, które rozchodziły się po całym miasteczku
o cyklicznych porach. Zachwyciła
szczególnie dobra, orientalna kuchnia
i mocna herbata podawana w małych
szklaneczkach w kształcie tulipana.
Turcja jest pięknym krajem – egzotyczna roślinność, zestawienie morza
i gór, a do tego zabytki czasów starożytnych...
7-dniowy pobyt w Turcji był niezwykłą wyprawą, bo oprócz turystycznych wrażeń, zetknęliśmy się
również z prozą dnia codziennego – funkcjonowaniem w szkole
i normalnym, tradycyjnym życiem
tureckich rodzin i ich codziennymi
rytuałami.
Ewelina Niesłuchowska

Słońce grzało od samego rana, ale nie przestraszyło to najwierniejszych uczestników naszych wypraw. Na trasę w sumie wyruszyło 42 cyklistów, podzielonych na dwie grupy. Jechaliśmy ulicą POW, przez Wągrodno, Budy Siennickie,
Studzianki do miejscowości Miękoszyn. Na miejscu czekał na nas pan Radosław
Wróblewski, który udzielił nam gościny w zastępstwie pani Iwony Wróblewskiej,
sołtysa Miękoszyna. Na terenie należącym do sołectwa czekało na nas przygotowane ognisko, wspaniałe widoki na stawy i pływające po nich łabędzie.
Pan Radosław przybliżył nam historię tej miejscowości oraz powiedział kilka słów
o współczesnym życiu mieszkańców. Następnie przystąpiliśmy do pieczenia
kiełbasek. Lejący się z nieba żar nie pozwolił nam zbyt długo rozkoszować się
tym miejscem, a szkoda, bo teren, liczący ponad 10 ha, jest wspaniały.
Tuż przed wyruszeniem w drogę powrotną, na wszystkich czekała miła niespodzianka w postaci lodów śmietankowych i owocowych. Wracaliśmy szlakiem
przez pola i lasy, w cieniu mazowieckich drzew.
Zapraszamy na kolejny rajd rowerowy, który zaplanowaliśmy na niedzielę, 1 lipca br.
(bibl.)
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Dzień Dziecka
W sobotę, 2 czerwca br. w Nasielsku
odbył się Piknik z okazji Dnia Dziecka. Z okazji tak wyjątkowego święta, Nasielski Ośrodek Kultury razem
z Urzędem Miejskim, Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
oraz nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 2 przygotowali moc
atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Po oficjalnym otwarciu imprezy
przez Bogdana Ruszkowskiego,
burmistrza Nasielska, na scenie zaprezentowali się najlepsi wokaliści
i muzycy ze Szkoły Podstawowej
nr 2. W ich wykonaniu usłyszeliśmy

ogromne bańki mydlane. Specjalnie
przygotowane sznurki do ich puszczania i odpowiedni płyn sprawiły, ze zabawa z bańkami wywołała
uśmiech na każdej twarzy.
Tego dnia, specjalnie dla najmłodszych, przygotowano również
konkursy. Wszyscy, którzy lubią
malować kredą na chodniku, mogli
wziąć udział w zabawie tworzenia
kosmosu. Wyobraźnia dzieci nie ma
granic, wobec czego na ogromnym
placu przy szkole powstało wiele
statków kosmicznych, niesamowitych planet i gwiazd. Pojawiły się
także ufoludki. Dodatkowo na sce-

piosenki dziecięce, ale również popularne przeboje Adele czy Margaret. Następnie dzieci wzięły udział
w niezwykłym pokazie magii, przygotowanym przez zwariowanego
czarodzieja z Teatru Tup Tup.
Pan Abrakadabra sprawił, że jego
sztuczki przyciągnęły pod scenę rzeszę widzów spragnionych
wiedzy o tym, jak to się dzieje, że niektóre przedmioty znikają. Czarodziej zaprezentował
żonglerkę piłeczkami i pałkami.
Udowodnił także, że żonglować można również z zasłoniętymi oczami. Najmłodsi chętnie
zgłaszali się do różnego rodzaju zabaw prowadzonych przez
Pana Abrakadabra. Jego występ
dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń.
Podczas pikniku maluchy mogły korzystać z loterii fantowej, w której każdy los
wygrywał oraz z dmuchanego
placu zabaw. Dmuchańce oraz basen z kulkami cieszyły się ogromną

nie prowadzony był konkurs „Jaka
to bajka?”. Na podstawie fragmentów piosenek uczestnicy konkursu
zgadywali, z jakiej bajki lub z jakiego filmu dla dzieci pochodzi dany

popularnością. Podobnie zresztą jak
malowanie buziek, z którego chętnie korzystali mali i duzi. Wiele radości dostarczyły wszystkim dzieciom

utwór.
Nie zabrakło także emocji sportowych i zdrowej rywalizacji.
Trenerzy: Mariusz Czajkowski
i Tomek Czajkowski prowadzili konkurencje, w których każdy mógł spróbować swoich
sił. Mali sportowcy mogli się
sprawdzić na torze przeszkód,
w przechodzeniu pod tyczką,
rzucaniu do tarczy, strzelaniu
do bramki i podczas siłowania
się z butelką.
Nie lada atrakcją dla najmłodszych było spotkanie ze strażakami i policjantami. Strażacy
zapraszali dzieci do swojego
wozu bojowego i uczyli obs ł ug i sp rzę tu, któr ym na
co dzień się posługują. Przygotowali także kurtynę wodną,
dzięki czemu wszyscy, którym
zbytnio doskwierał upał, mogli się nieco ochłodzić. Natomiast Pan Policjant sprawił, że każde
dziecko choć przez chwilę mogło
stać się stróżem prawa.

Piknik z okazji Dnia Dziecka związany był również z projektem „Wiem,
co jem”, promującym zdrowe odżywianie, realizowanym przez Szko-

łę Podstawową nr 2 w Nasielsku.
Koordynatorki przedsięwzięcia:
Ilona Dygus i Katarzyna Milewska

zapraszały wszystkich na pyszne,
świeżo wyciskane soki owocowe.
Wspólne świętowanie upłynęło niezwykle radośnie i kolorowo. Piknik
był doskonałą okazją do zabawy
i spędzenia czasu z rodziną.
K.T.

ROZMAITOŚCI

W ogrodach najchętniej sadzone są rośliny jednoroczne,
gdyż są łatwe w uprawie. Godne polecenia są też byliny (rośliny wieloletnie), które będą
zdobić ogród przez wiele lat.
Czyściec wielkokwiatowy jest
bardzo łatwą w uprawie kępiastą byliną, która jest atrakcyjna
też dla pszczół i motyli. Kwitnie
w czerwcu. Fioletowe kwiatki
(odmiana „Alba” ma białe kwiaty,
odmiana „Superba” purpuroworóżowe) osadzone są na łodydze
gęsto, blisko siebie wokół łodygi po 10-15 kwiatków. Bylina ta
może rosnąć zarówno na stanowisku słonecznym, jak i półcienistym. Bardzo ładnie wygląda
posadzona w kompozycjach
naturalistycznych i rabatach bylinowych, np. w zestawieniu z piwoniami czy tawułkami Arendsa.
E.K.
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SP Cieksyn

SP Dębinki

SP Budy Siennickie

SP Pieścirogi

Punkty

Miejsce

X
2:6
7:11
4:4

6:2
X
4:10
7:7

11:7
10:4
X
6:8

4:4
7:7
8:6
X

9:3
9:4
5:9
6:6

5:7
5:7
8:7
12:4

7 pktów
5 pktów
4 pkty
5 pktów

I
II
V
III

3:9

4:9

9:5

6:6

X

10:6

5 pktów

IV

SP Pieścirogi

7:5

7:5

7:8

4:12

6:10

X

4 pkty

VI

SP 1 Nasielsk
SP 2 Nasielsk
SP Cieksyn
SP Budy
Siennickie
SP Pieścirogi

Miejsce

x

Punkty

KATEGORIA DZIEWCZĄT
SP Pieścirogi

Czyściec wielkokwiatowy

SP 1 Nasielsk
SP 2 Nasielsk
SP Cieksyn
SP Dębinki
SP Budy
Siennickie

x

SP Budy
Siennickie

Roślina miesiąca

W środę, 16 maja br., w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1
w Nasielsku odbył się gminny turniej w dwa ognie usportowione. Zawody te przeznaczone są dla
uczniów klas czwartych
szkół podstawowych. Jak
zawsze, ta forma rywalizacji
sportowej cieszy się w naszej gminie dużą popularnością. W rywalizacji sportowej
wzięły udział następujące
szkoły: Szkoła Podstawowa
z Budach Siennickich, Szkoła Podstawowa z Dębinek,
Szkoła Podstawowa z Cieksyna, Szkoła Podstawowa
nr 1 z Nasielska, Szkoła Podstawowa nr 2 z Nasielska
oraz Szkoła Podstawowa
ze Starych Pieścirogów.
Po losowaniu ustalono kolejność meczy i przystąpiono do zawodów.
Wyniki poszczególnych
spotkań przedstawiamy
w tabelach.
KATEGORIA CHŁOPCÓW

SP Cieksyn

Rośliny iglaste wpływają korzystnie na klimat ogrodu. Jałowce, jodły i sosny wydzielają olejki eteryczne (zwłaszcza w czasie słonecznej pogody),
produkują tlen i zwiększają wilgotność powietrza. Iglaki o różnym pokroju i kolorystyce igliwia w połączeniu z krzewami liściastymi, uzupełnione
bylinami tworzą przestrzenne, efektowne kompozycje w ogrodzie. Najważniejszym walorem u roślin iglastych są igły, które mogą być zielone,
kolorowe (np. niebieskie czy żółte), miękkie, sztywne i kłujące. Ozdobą
iglaków mogą być też kolorowe szyszki, np. u jodły koreańskiej – niebieskie. U wolno rosnącego świerka Pusch młode, czerwone szyszki,wyrastają na zakończeniach pędów. Większość roślin iglastych jest zimozielona,
ale są też rośliny iglaste zrzucające igły na zimę, np. modrzew czy metasekwoja (duże drzewo). Iglaki najczęściej
występują w różnych odcieniach zieleni, ale coraz częściej spotyka się odmiany o barwie igieł niebieskiej, stalowej
czy żółtej. Zabarwienie niektórych iglaków zmienia się w zależności od pory roku. U odmian srebrzystych, wiosną
barwa igieł zmienia się na niebieskie. Rośliny o igłach żółtych, wiosną stają się zielone, a brązowieją zimą. Niektóre
iglaki mają przyrosty w innym kolorze, np. żółtym, jak świerk pospolity Białobok lub świerk Acrocona, czerwonym,
np. u świerka pospolitego Rydal lub Spring Fire, bądź szkarłatne – u świerka pospolitego Rubra Spicata.
Iglaki mają też różne atrakcyjne korony, np. kuliste, jajowate, płożące (okrywowe), stożkowe i zwisłe.
Kształt kulisty korony mają zwłaszcza odmiany karłowe, np. bardzo wolno rosnąca jodła balsamiczna Piccolo, stalowoniebieski jałowiec pospolity Anna Maria, sosna górska Mops z zielononiebieskimi igłami, sosna górska Humpy, sosna bośniacka Schmidtii, świerk biały Alberta Globe o zielonym kolorze igieł, świerk kłujący Glauca Globosa
o srebrzystym igliwiu, czy złocisty żywotnik zachodni Golden Globe. Starsze okazy niektórych odmian, początkowo zaokrąglone, np. cyprysik tępołuskowy Nana Gracilis przybierają kształt stożków. Modrzew japoński Blue Ball
początkowo rośnie nieregularnie i płasko. Starsze okazy mają gałęzie lekko zwisające i pokrój zaokrąglony. Kulisty
kształt ,a później półkulisty tworzy wolno rosnąca odmiana sosny czarnej Brepo. Ładne są wolno rosnące, karłowe
odmiany iglaków szczepione na pniu, np. sosna gęstokwiatowa. Bardzo często w kompozycjach ogrodowych wykorzystuje się niektóre odmiany sosny kosodrzewiny np. Carsten o złotożółtych igłach, które latem zmieniają kolor
na jasnozielony. Kulisty pokrój ma też odmiana Ophir, która od jesieni do wiosny zmienia kolor igieł na żółty, a wiosną
i latem na zielony. Inne polecane karłowe odmiany iglaków to np. sosna bośniacka Schmidtii czy świerk pospolity
Little Gem. Pokrój okrągły mają też niektóre żywotniki (tuje) Hoseri, Danica czy Teddy.
Istnieją też odmiany o gałęziach zwisających, np. cyprysik nutkajski Pendula. Pięknie wygląda posadzony pojedynczo
lub z roślinami płożącymi. Podobny pokrój ma cyprysik nutkajski Jubilee.
Iglaki płożące (okrywowe) stosuje się w miejscach, gdzie utrudnione jest koszenie trawy, np. na skarpach lub w kompozycjach jako najniższe piętro. Bardzo często wykorzystywany w kompozycjach jest jałowiec nisko płożący Wiltonii,
Blue Chip, Golden Carpet czy jałowiec łuskowaty Dream Joy o żółtym zabarwieniu igieł. Nisko płożącym się iglakiem
(10-15 cm wysokości) jest też jałowiec Glauca. Tworzy niski, niebieskozielony dywan. Ładnie wygląda posadzony
z odmianami o żółtym zabarwieniu igieł np. Golden Carpet czy Mother Lode.
Wiele odmian iglaków ma stożkowy kształt korony, np. choina, daglezja, jodła, modrzew, świerk. Sadząc drzewa czy
krzewy iglaste, należy zwrócić szczególną uwagę na siłę wzrostu. Do małych ogrodów przydomowych polecane
są jedynie odmiany karłowe, wolno rosnące np. świerk biały Sander’s Blue, świerk biały Alberta Blue o igłach srebrzystoniebieskich czy srebrzystozielony, a później stalowoniebieski Blue Wonder.
Z roślin karłowych wolno rosnących można tworzyć również bardzo ładne kompozycje w donicach. Wybierając
rośliny do donic, należy zwrócić uwagę, by były o powolnym wzroście i dużej odporności na suszę, np. jałowiec łuskowy Blue Star czy świerk pospolity Nidiformis. W donicach mogą rosnąć sosny karłowe, np. Gnom, Mops, Ophir,
a także jałowce pospolite np. Compressa o stalowozielonych igłach, jałowce pospolite Suecica Nana o ciemnozielonych igłach, czy jałowce pospolite Suecica Aurea o złocistych igłach, brązowiejących zimą.
Iglaki karłowe są cenione i stosowane na rabatach w małych ogrodach, donicach i na skalniakach.
Elżbieta K.
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X
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Po zakończeniu turnieju najlepszym zespołom wręczono puchary i dyplomy.
M.K.
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Pani
Agnieszce Pałaszewskiej
p.o. Dyrektor Żłobka Miejskiego w Nasielsku
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz
z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady

E

15.06.–28.06.2018; Życie Nasielska nr 13 (503)

11

ROZMAITOŚCI

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

OŚWIATA

Włoska przygoda 2018

Czekają na wyniki

Malowniczymi widokami, cudownym klimatem i słońcem powitały nas w tym roku Włochy. To
już ósma, zagraniczna przygoda
uczniów naszej szkoły – Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Konstytucji
3 Maja w Nasielsku. Trwająca od
7 do 13 maja wycieczka pozwoliła uczniom poznać zarówno historię, geografię, kulturę zwiedzanego
kraju, jaki i jego smaki – od pizzy,
przez makarony do wspaniałych
deserów. Podróż do Włoch rozpoczęła się od wizyty w Austrii i spaceru po uliczkach Starego Miasta
Salzburga. Na naszej
trasie znalazł y się
m.in.: ogród i pałac
arcybiskupi Mirabell,
Getreidegasse – najstarsza i najpiękniejsza uliczka miasta
z Domem Mozarta,
Residenplatz, pomnik Mozarta oraz
twierdza Hohensalzburg.
N a s tę p n i e u d a l i śmy się do Sirmione – urzekło nas to
położone nad Jeziorem Garda miasteczko. Na jeziorze
czekał nas rejs szybkimi motorówkami, którymi przepłynęliśmy
wokół murów obronnych, otaczających Zamek Scaligierich. Zwiedzanie ruin zamku przy grzmotach
zbliżającej się burzy oraz chwila na
najsłynniejszy włoski deser – lody,
mogły tylko wzmocnić zauroczenie tym miejscem.
Kolejny dzień to podróż przez
Toskanię, cudny region będący
natchnieniem wielu artystów. Strzeliste cyprysy, rozciągające się winnice, co jakich czas wyłaniające się
na wzniesieniach toskańskie wille,
a przede wszystkim słońce i spokój – to właśnie to, czym Toskania
może urzec. Chciałoby się zatopić
w jednym z małych miasteczek,
aby zobaczyć codzienny rytm życia Włocha, ale my podążaliśmy
do kolebki renesansu – do Florencji. Mieszkająca tu od 30 lat Polka
– nasza pani przewodnik, zakochana w tym przepięknym mieście, zapoznała nas z jego historią i kulturą.
Nie szczędziła nam ciekawostek
i barwnych opowieści. Każda uliczka, budynek jest cennym świadkiem historii. Wg. UNESCO niemal
jedna trzecia światowych dzieł
sztuki znajduje się we Florencji. To
tu mieszkał i tworzył Michał Anioł.
Podczas spaceru zobaczyliśmy
Katedrę, Baptysterium, Starówkę
z Ratuszem i słynnym posągiem
Davida, Most Ponte Vecchio oraz
poznaliśmy związane z nimi liczne ciekawostki. W pamięci zostały
witryny sklepowe pełne złota i wyrobów skórzanych, co świadczy
o bogactwie tego miasta i regionu.
Kolejnym etapem naszej podróży było ważne dla każdego Polaka miejsce pamięci – wzgórze
na Monte Cassino. Po pokonaniu
stromej i krętej drogi na wzgórze znajdujące się na wysokości
519 m n.p.m., zwiedziliśmy opac-

two benedyktyńskie (zbombardowane w 1944, odbudowane po
II wojnie światowej). W czasie II
wojny światowej miała tu miejsce
najbardziej zacięta bitwa II wojny światowej pomiędzy wojskami
alianckimi a niemieckimi. W skład
wojsk alianckich wchodził II Korpus
Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa,
którego żołnierze jako pierwsi zawiesili biało-czerwoną flagę po zajęciu wzgórza opuszczonego przez
wojsko niemieckie. 18 maja 1944 r.
oddziały 2 Korpusu Polskiego zdo-

były ruiny klasztoru benedyktynów
na Monte Cassino. Poległych pochowano na Polskim Cmentarzu
Wojennym, na zboczach wzgórza.
Uczniowie naszej szkoły złożyli
kwiaty i oddali hołd przy pomniku generała Władysława Andersa
w Cassino w imieniu całej społeczności miasta i gminy Nasielsk. Była
to dla nich żywa lekcja historii, odszukali groby poległych z najbliżej
okolicy (chociażby z Płońska) oraz
dokonali wpisu w Pamiątkowej
Księdze w Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego na Monte Cassino.
I wreszcie Neapol – spacer jego
uliczkami dostarcz ył nam nie
lada emocji. To jedno z tych wyjątkowych miejsc, których klimat najlepiej poznać i zobaczyć
na własne oczy. Ruch uliczny, wiszące nad ulicami pranie, natarczywe dźwięki klaksonów – miasto,
które na pierwszy rzut oka nie zachwyca – to miasto o włoskim
temperamencie. W tak ruchliwym
otoczeniu, mieliśmy niebywałą
okazję być świadkami cudu. W katedrze w Neapolu znajdują się relikwie świętego Januarego – jego
skrystalizowana krew. W każdą
pierwszą sobotę maja, krew przemienia się w postać płynną, co nasi
uczniowie mogli zobaczyć na własne oczy. Neapol dostarczył nam
wielu skrajnych wrażeń, natomiast
Sorrento dało wytchnienie po długim dniu. W tym włoskim kurorcie
spędziliśmy noc poprzedzoną spokojnym spacerem jego urokliwymi
uliczkami. Wieczór był bezwietrzny,
ciepły i pełen gwarnych restauracji
i kawiarenek.
Kolejne dni minęły niestety zbyt
szybko. W planie podróży mieliśmy wiele wyjątkowych miejsc:
Pizę i jej Plac Cudów z Katedrą
i najsłynniejszą na świecie Krzywą Wieżą oraz Pompeje – miejsce
osnute nutą melancholii płynącej
od wznoszącego się w oddali po-

nurego Wezuwiusza. Zwiedziliśmy
starożytne miasto, podziwialiśmy jego architekturę, zajrzeliśmy
do wnętrza domów z czasów cesarstwa rzymskiego, mogliśmy
sobie uzmysłowić, jak mogło
wyglądać codzienne życie jego
mieszkańców.
Po kolejnej żywej lekcji historii,
wróciliśmy na północ Włoch. Do
Bellario dotarliśmy po zmroku, dlatego tym większym zaskoczeniem
okazał się poranny widok roztaczający się z hotelowych okien – połyskujący w blasku wschodzącego
słońca Adriatyk. Nie
mogliśmy w yjechać z tego miejsca
bez spaceru boso
po piaszczystej plaży i pamiątkowych
zdjęć. Wszyscy poczuli wakacyjną chwilę relaksu,
zwłaszcza że dzień
zapowiadał się znako m i c i e , p o n i e waż w planach
mieliśmy Republikę Wolności – San
M ari no. Tu z wi e d zi l i ś my Fu r tę Św. Fra n c i szk a , P l a c Wo l n o ś c i , B a z y l i kę
św. Marinusa oraz podążyliśmy
trasą widokową między dwiema
Twierdzami. Stromo położone
uliczki stanowiły niemałe wyzwanie
dla naszych nóg, ale te nogi same
niosły, kiedy oczy i serce delektowały się przepięknymi widokami, malowniczymi panoramami.
Radość sprawiły również drobne
pamiątki zakupione w strefie bezcłowej.
Ten dzień zakończyliśmy w Weronie, mieście Romea i Julii. Wizyta w nim była dla nas niezwykłym
doświadczeniem. Tu udaliśmy się
do wyłożonego marmurem Piazza
Di Erbe, by trafić pod jeden z najsłynniejszych włoskich adresów –
ulicę Cappello 23 i tzw. Dom Julii.
Wśród ogromnego tłumu turystów
przepychaliśmy się, aby zobaczyć
słynny balkon Julii, zrobić sobie fotkę z pomnikiem Julii oraz przykleić karteczki z imieniem ukochanej
lub ukochanego, mocno wierząc,
że prawdziwa miłość nas połączy.
Włoską przygodę zakończyliśmy
na alpejskiej polanie, na wysokości
1600 m n. p. m. po nocy spędzonej
w kurorcie narciarskim – Vason i pysznym śniadaniu. Tuż przed wyjazdem
do Polski, udaliśmy się na spacer okraszony rześkim powietrzem, rosą na
butach i alpejskimi krajobrazami.
Przejechaliśmy ponad 4 tysiące
kilometrów, zwiedzając pieszo –
52 km, zobaczyliśmy niezwykłe dzieła ludzkich rąk i umysłów, z szacunkiem podziwialiśmy
moce natury – jej cuda oraz dzieła zniszczenia, skosztowaliśmy
słonecznych smaków Italii. W zagranicznych podróżach staraliśmy
się podążać również śladami naszej historii. Wspomnienia te na
pewno zostaną w naszej pamięci
na długo.
Maja Grubecka i Ewa Wilczyńska

W maju w nasielskich szkołach średnich, jak co roku, odbywały się egzaminy dojrzałości. W Liceum Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkiewicza
do matury przystąpiło 20 osób, zaś w Zespole Szkół Zawodowych maturę
zdawało 11 uczniów Technikum Zawodowego.
Na poziomie podstawowym maturzyści zdawali: język polski, matematykę i język angielski. Natomiast maturę na poziomie rozszerzonym w LO
zdawano z następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski, wiedza o społeczeństwie, fizyka, geografia i chemia. Uczniowie ZSZ
na poziomie rozszerzonym pisali egzamin maturalny z matematyki, geografii oraz historii.
Zaś ustne egzaminy maturzyści zdawali z języka polskiego oraz z języka
angielskiego. Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną 3 lipca 2018 r.
(red.)

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Dzień Dziecka w Julinku
Dzień Dziecka jest bardzo ważnym i wyczekiwanym świętem, szczególnie
przez najmłodszych. Z okazji tego wspaniałego dnia, aby uczcić go w wyjątkowy sposób, wychowawcy oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej
nr1 im. Konstytucji 3 Maja: p. Marta Wrońska, p. Agata Woźniak, p. Małgorzata
Majewska, zorganizowały wyjazd do bajkowego miejsca – Parku Rozrywki
w Julinku, ulokowanego w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Pobyt w Julinku okazał się niesamowitą przygodą. Dzieci miały okazję wykazać się odwagą oraz wytrwałością w dążeniu do celu, pokonując kolejne przeszkody w parku linowym „Podniebny Cyrk”. Maluchy wyposażone
w uprzęże, kaski, linki zabezpieczające, przeszły dwie trasy przygotowane
z myślą o najmłodszych: „Mały Magik” i „Wesoły Klaun”.
Nasze dzieciaczki bawiły się fantastycznie w Krainie Dmuchańców, gdzie
skacząc, biegając, zjeżdżając, ćwiczyły koordynację i sprawność fizyczną.
Kolejnym punktem programu był pobyt na polu do minigolfa, gdzie uczniowie grali w golfa, starając się stawić czoła klaunom, dzielnie broniąc dostępu
do dołków.
Dzieci zwiedziły również Muzeum Sztuki Cyrkowej. Kustosz muzeum opowiadał o świecie iluzji i magii, zdradził nam nawet kilka trików iluzjonistycznych.
Uczniowie oglądali eksponaty cyrkowe, zdjęcia, kostiumy, dowiedzieli się wiele ciekawych informacji na temat pracy w cyrku.

Po ciepłym posiłku, szaleństw nie miało końca. Maluchy brały udział w zabawach
integracyjnych: przeciąganiu liny, chodzeniu w ogromnych butach i spodniach
klauna, a także bawiły się na wspaniale wyposażonym placu zabaw.
Dzień Dziecka w Julinku był spełnieniem marzeń każdego malucha. Jest
to wspaniałe, pełne atrakcji i przygód miejsce, które na długo pozostanie
w naszej pamięci.
Anna Łączyńska
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Pracowity weekend

Wędkarski Dzień Dziecka

Kolejny majowy weekend minął bardzo pracowicie dla naszych biegaczy. 19 maja biegacze
w składzie Agnieszka Jankowska
(00:52:56), Jola (01:07:09), Jarek
(01:04:01) i Zosia Rucińscy, Wiesław Kamiński (00:58:36), Stanisław Łabęda (00:54:51) i Krzysiek
Kołodziejczyk (00:50:41), wystartowali w Pucharze Maratonu Warszawskiego na dystansie
10 km.
Puchar Maratonu to cykl pięciu imprez biegowych, które
mają pomóc w przygotowaniu
się do udziału we wrześniowym
40. PZU Maratonie Warszawskim.
Być może w tym roku reprezentacja Nasielska pojawi się na tym maratonie,
ale to okaże się dopiero 30 września na starcie.
Natomiast w niedzielę, odbył się VIII Szelkowski Bieg Długodystansowy.
Do wyboru były dwa dystanse: półmaraton i bieg na 10,5 km. Nasi pobiegli ten
krótszy dystans. Najlepiej spisał się Robert Sierzputowski z czasem 00:42:58,
zajmując trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Za nim na mecie pojawiali się: Łukasz Malinowski 00:43:34 (również trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej), Krzysiek Kołodziejczyk 00:55:22, Jarosław Ruciński z osią
01:11:36. Na trasie spotkali kolegę z sąsiedniego klubu – Lider Winnica Marcina
Banaszkiewicza, który ukończył bieg z czasem 00:43:09.
– Piękna pogoda od rana sprzyjała dobrym humorom. Wyruszyliśmy z optymizmem na debiut na tym terenie. Pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne. Wyglądało super, jak na tak dość małą miejscowość. Start był oddalony
o ok. 500 m od biura zawodów. Po oddaniu hołdu, przy zbiorowej mogile
upamiętniającej działania wojenne w obronie Ojczyzny w 1atach 1920-1946,
wystartowaliśmy na bardzo malowniczą pętlę po północnych terenach gminy – wspomina Łukasz Malinowski. – Trasa była lekko pofałdowana z dwoma
bardziej odczuwalnymi podbiegami, co dało się odczuć każdemu. Ponadto wiatr robił swoje, na przeważnie otwartych przestrzeniach. Większość trasy biegowej była asfaltowa, ale i dla odmiany było trochę odcinka leśnego
i utwardzonej drogi. Miłe zaskoczenie, jak można świetnie zorganizować
i przyjąć gości biegowych. Na pewno jeszcze tam powrócimy – dodaje.
(IW)

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

W niedzielę, 3 czerwca br., Zarząd PZW Koło Nasielsk zorganizował zawody wędkarskie
z okazji Dnia Dziecka. Odbyły się one na stawie w Miękoszynie, za co dziękujemy pani
sołtys.
Punktualnie o godz. 7:00 zawodnicy dostali zanętę oraz robaczki ufundowane przez LEW
ZOO Sklep Zoologiczno-Wędkarski z Nowego Dworu Maz.
Kiedy dzieci całą swoją uwagę
dzieci skupiły na łowieniu ryb,
rozdaliśmy im słodkości podarowane przez właścicieli sklepu
GULIWER w Nasielsku.
O godz. 10:00 zakończono
zawody, po czym rozpoczęto
ważenie ryb oraz przydzielanie
nagród.
Wyłoniliśmy zwycięzców od I-III miejsca. Otrzymali oni statuetki oraz sprzęt wędkarski, który ufundowała
firma MISTRALL oraz firma PRO-FISHING, która obdarowała małych wędkarzy bonami podarunkowymi.
Nasze zawody obejmowały II turę, czyli Rzut Kulą Zanętową do celu, gdzie również wyłoniliśmy III zwycięzców. Po udanej zabawie i rywalizacji rozpoczęliśmy grillowanie nad wodą.
Jak na Dzień Dziecka przystało, nikt nie odszedł z pustymi rękami, pozostali zawodnicy również otrzymali akcesoria wędkarskie, bony podarunkowe, medale oraz upominki od Starosty Nowego Dworu Maz. Zawodnicy
wracali do domów z uśmiechem na twarzy.
Zarząd Koła w Nasielsku bardzo serdecznie dziękuje głównemu sponsorowi nagród, firmie MISTRALL oraz
firmie PRO-FISHING za wsparcie.
Dziękujemy również P. Elżbiecie Szlubowskiej, wł. Sklepu Wędkarskiego w Nasielsku i P. Adamowi Bednarek, wł. Hurtowni MATI w Chotomowie.
Dziękujemy także naszym indywidualnym sponsorom, którzy
ufundowali nam statuetki, medale
i cudowne trofea z kamienia.
Zarząd PZW Koło Nasielsk
Trzy młode suczki są w wieku ok. 6 miesięcy. Będą średniej wielkości, ale masywnej budowy ciała. Przyjazne, ale potrzebują chwili, żeby
zapoznać się z nowymi osobami. Obowiązują procedury adopcyjne.
Tel. w sprawie adopcji: 735 084 106 lub 503812771.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru domu. Zwierzę nie jest rzeczą. Adoptując psa, bierzemy na siebie odpowiedzialność za los żywego stwonie wolno rozrzenia na następne kilkanaście lat. Psa nigdy nie można porzucić. Żaden
mnażać. Dowyjazd, kłótnia w rodzinie, narodziny dziecka czy przeprowadzka
bra hodowla to
nie zwalniają nas z człowieczeństwa.
na pewno taka,
do której możemy przyjechać
i zobaczyć osobiście, w jakich warunkach są psy
utrzymywane, czy są dobrze zsocjalizowane. Warto też pamiętać, że
szczeniaki powinny być odłączane
od matki dopiero po upływie minimum 8 tygodnia życia, ale zalecany jest 10-12 tydzień. Im dłużej
są z matką, tym lepiej będą przystosowane i nauczone dobrego zachowania. Oczywiście wydawane
szczeniaki powinny być odrobaczone, zaszczepione, zaczipowane, a czip zarejestrowany w bazie
danych. Ostatnim elementem jest
cena, która czasami wygrywa z naszym rozsądkiem. Proszę sobie samemu odpowiedzieć, czy żeby
pokryć rzeczywisty koszt krycia,
utrzymania w dobrym stanie suki
i jej potomstwa, wliczając karmę,
suplementy diety, opiekę medyczną, wystarczy kwota 200 zł? Wydając okazyjnie za psa przysłowiowe
parę groszy, musisz być świadom,
że masz psa z pseudohodowli, czyli mieszańca w typie rasy, a na jego
leczenie i utrzymanie w dostatecznej kondycji możesz wydać czasami
i do kilku tysięcy złotych.
A.Z.

O czym warto wiedzieć, kupując rasowego psa?
Każda rasa psa ma określony wzorzec. Składa się na to:
– Opis eksterieru, czyli zewnętrznych
cech obejmujących rozmiary, maść,
rozmieszczenie i strukturę owłosienia, szczegóły dotyczące morfologii
psa, jego głowy, szyi, łap, ogona.
– Opis cech charakteru, które
określa daną rasę. Każdy, kto decyduje się kupić rasowego psa,
powinien się tym głównie kierować, jak również predyspozycjami danej rasy. Wiadomo, że osoba
stateczna i spokojna nie powinna
decydować się na kupno teriera
o niespożytej energii, jak i osoba
aktywna, uprawiająca jogging nie
powinna decydować się na kupno buldoga angielskiego, który jest
psem kanapowym o małej sprawności fizycznej. Niestety też, każda
rasa ma specyficzne dla swojej linii
przypadłości zdrowotne, o których
warto przed podjęciem decyzji
wiedzieć. Na przykład psy o dużej
powierzchni skóry, nieproporcjonalnej do wielkości psa, o licznych
fałdach, narażone są na odparzenia i zalecana jest przy tych rasach
specjalna i kosztowna pielęgnacja.
Są też rasy psów szczególnie narażone na dysplazję stawów biodrowych. Chcąc mieć psa, który
będzie spełniał nasze kryteria, będzie zdrowy i wolny od wad genetycznych, będzie miał odpowiedni
charakter, który świadomie ukształ-

tujemy, powinnyśmy szukać sprawdzonych hodowli.
Warto wiedzieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z 2012 roku wprowadzono
dwa bardzo ważne zapiski:
– zakaz rozmnażania zwierząt
w celach handlowych (nie dotyczy
hodowli zarejestrowanej w ogólnopolskim stowarzyszeniu, która
posiada odpowiednie zapiski w statucie),
– zakaz sprzedaży zwierząt poza
miejscem hodowli (np: nie wolno
sprzedawać na targowiskach, parkingach i tym podobnych).
Tak też każda legalna hodowla musi
być zarejestrowana. Wszystkie inne
podlegają pod paragraf i jest to proceder ścigany z urzędu. Niestety nie
każda legalna hodowla jest etyczna
i godna polecenia. W związku z tym
warto poprosić hodowcę o kilka
dokumentów. Przede wszystkim
przydałaby się informacja potwierdzająca, że rzeczywiście dany hodowca należy do stowarzyszenia,
które nas interesuje. Drugi dokument to rodowody rodziców – powinny znaleźć się tam informacje
o przynależności do hodowli oraz
stowarzyszenia. Bardzo ważne jest
również sprawdzenie badań na
dysplazję – większość hodowców
musi je przeprowadzać, ponieważ
zwierząt z wadami genetycznymi
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Trzy młode suczki
do adopcji
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PO GODZINACH

NA EKRANIE
13–17 czerwca, GODZ. 15.00

Futrzaki ruszają na ratunek
(dubbing)
Animacja; Rosja; Czas trwania: 1 godz. 15 min

Maksiu to kot, który marzy o karierze muzycznej i wielkiej sławie. Natura poskąpiła mu jednak
talentu, a nieustanne ćwiczenie śpiewu pozbawiło dachu nad głową. Wyrzucony przez swego pana, znajduje schronienie na leśnej wyspie
u Bobo, bobra, który najbardziej na świecie ceni
sobie ciszę i spokój...
13–17 czerwca, GODZ. 17.00

Nasze najlepsze wesele
(napisy)
Komedia; Francja; Czas trwania: 1 godz. 57 min

Max jest właścicielem uznanej firmy weselnej.
Przez 30 lat zaplanował i zorganizował setki imprez, ale po drodze utracił cały zapał do pracy.
Na wewnętrzne dylematy nie ma jednak czasu, bo oto nadchodzi wielki dzień Pierre’a i Heleny. Para zakochanych postanawia wziąć ślub
w romantycznych wnętrzach XVII-wiecznego
zamku...
13–17 czerwca, GODZ. 19.15

Zimna wojna
Dramat; Francja, Polska,Wielka Brytania; Czas trwania:
1 godz. 24 min.

Historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi,
którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie
nie mogą bez siebie żyć. W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50. w Polsce, Berlinie, Jugosławii
i Paryżu.
20–24 czerwca, GODZ. 15.00

Bella i Sebastian 3
2D (dubbing)
Familijny, przygodowy; Francja; Czas trwania: 1 godz.
37 min.

HOROSKOP
Baran 21.03-20.04
Będziesz teraz energiczny i bardzo przedsiębiorczy. Jednocześnie będziesz trochę
łatwowierny, co może ktoś wykorzystać.
Trzymaj się z daleka od emocjonalnych
manipulantów.
Byk 21.04-20.05
To, czego się dawniej nauczyłeś, teraz zacznie procentować. Szef będzie mógł
na Tobie polegać, a współpracownicy nie
będą sabotować Twoich przedsięwzięć.
Masz przed sobą pracowity czas.
Bliźnięta 21.05-21.06
Rób swoje i nie oglądaj się na innych. Uważaj,
żeby ktoś nie wmówił Ci, że coś mu obiecałeś
lub miałeś pożyczyć. Nie przeciążaj się teraz,
poleniuchuj i ciesz się tym, co masz. Rozwijaj
swoje zainteresowania.
Rak 22.06-22.07
Ktoś postanowi Cię odwiedzić i przy okazji załatwisz różne ważne dla Ciebie sprawy.
Możliwy duży finansowy sukces. Przejrzyj
zaległe rachunki. Nie grożą Ci teraz zdrowotne kłopoty.
Lew 23.07-23.08
Zamiast myśleć o przeszłości, uwierz w siebie i idź do przodu. Nie odmawiaj, gdy ktoś
ze współpracowników poprosi Cię o wsparcie
i pomoc. Będziesz w doskonałej formie intelektualnej.
Panna 24.08-22.09
W sprawach zawodowych otrzymasz kilka niespodziewanych propozycji, które warto będzie spokojnie przemyśleć i przekalkulować.
Nie podejmuj pochopnych decyzji. Regeneruj
siły, unikaj nadmiernego wysiłku.

Waga 23.09-23.10
Odpuść teraz remonty i duże zakupy, jeszcze
przyjdzie na nie czas. Szczęście w finansach
będzie Ci sprzyjać. Zawodowe sprawy nie
będą teraz dla Ciebie najważniejsze. Zwolnij
tempo i odpocznij.
Skorpion 24.10-22.11
Nie przekładaj teraz niczego na później i nie
odstawiaj prowizorki, warto solidnie wykonywać swoją pracę. Bez trudu przekonasz współpracowników do decyzji, na których Ci zależy.
Licz na siebie.
Strzelec 23.11-21.12
Staniesz się bardzo spostrzegawczy. Zwróć
większą uwagę na samopoczucie swoich bliskich, pomóż też dalszym krewnym.
Ale znajdź trochę czasu tylko dla siebie. W razie kłopotów nie wstydź się prosić o pomoc.
Koziorożec 22.12-20.01
Zajmij się domowymi sprawami. Zakończ remont mieszkania, bo wszyscy domownicy
mają go już dosyć. Unikaj nieprzemyślanych
zakupów. Także różne promocje i kupony
zniżkowe mogą Cię rozczarować.
Wodnik 21.01-19.02
Nie bądź zbyt krytyczny wobec rodziny.
Jeśli chcesz kogoś wychować, musisz być
konsekwentny i bardzo cierpliwy. Zanim
komuś pomożesz, upewnij się, że wyjdzie
Ci to na dobre.
Ryby 20.02-20.03
W pracy nie zwlekaj z rozpoczęciem ambitnych projektów. Postaraj się więcej przebywać
na świeżym powietrzu. Wychodź częściej
z domu, zawsze znajdziesz dobre towarzystwo
i ciekawych ludzi do rozmowy.

Odkąd Bella urodziła piękne i zdrowe szczenięta, Sebastian jest wniebowzięty. Psiaki o imionach Atos, Portos i Aramis rosną jak
na drożdżach i kudłata rodzinka co dzień przynosi całej okolicy mnóstwo radości. Niestety
to szczęście wkrótce zburzy pewien nieznajomy, który pojawi się w wiosce żądając oddania
Belli i jej dzieci...
20–24 czerwca, GODZ. 17.00 dubbing
20–24 czerwca, GODZ. 19.00 napisy

Han Solo:
Gwiezdne wojny - historie 3D
Przygodowy, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 15 min.

Han Solo (Alden Ehrenreich) to autsajder, który podróżuje przez galaktykę swoim statkiem.
Podczas śmiałych eskapad w głąb przestępczego półświatka poznaje wspaniałego Chewbaccę (Joonas Suotamo), swojego drugiego pilota.
Spotyka też uzależnionego od hazardu Lando
Calrissiana (Donald Glover). Wyprawa ta ukształtuje go na jednego z największych bohaterów
sagi „Gwiezdnych wojen”.
2 czerwca–1 lipca, GODZ. 15.00

Wyszczekani (dubbing)
Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 32 min.

Max, pracujący dla policji rottweiler, samotnik
w typie macho, zostaje wysłany na prestiżową
wystawę psów, by zbadać tajemniczą sprawę
związaną z nielegalnym handlem zwierzętami.
Niestety, zostaje tam wysłany wraz ze swym
partnerem - człowiekiem, co rodzi mnóstwo
zaskakujących i zabawnych sytuacji.
2 czerwca–1 lipca, GODZ. 17.00

I że Ci nie odpuszczę
(z napisami)
Komedia rom.; USA; Czas trwania: 1 godz. 52 min.

Kate pracuje na dwie zmiany, prowadzi dom
i uczy się do egzaminów, by dostać wymarzoną pracę. Tymczasem zostaje zatrudniona
do sprzątania jachtu, należącego do playboya
otoczonego supermodelkami i służbą. Leo nie
zamierza zapłacić jej ani grosza. Kate dostaje szansę rewanżu, gdy w trakcie nocnej imprezy rozpieszczony milioner wypada za burtę i traci pamięć.
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OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Firma budowlana w Nasielsku zatrudni pracowników ogólnobudowlanych
z doświadczeniem lub do przyuczenia.
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.
Sprzedam działkę budowlaną
ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów kl. I ZSZ.Tel. 518 529 925.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Sprzedam działkę 0,5 ha w Gąsocinie.
Działka w lesie.Własna droga dojazdowa. Cena 45 tys. Tel. 502 115 413.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 667
569 562.
Koszenie traw, pielęgnacja ogrodów.
Tel. 667 569 562.
Docieplanie budynków. Remonty.
Tel. 667 569 562.
Mycie dachów. Tel. 667 569 562.
Sprzedam mieszkanie 72 m 2 ,
ul. Warszawska 41/49E m10 + garaż.
Tel. 696 090 559.
Mieszkanie 3-pokojowe 68 m2, parter.
WYNAJMĘ. Tel. 668 540 245.
Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781
948 220.
Dotacje PROW 2014-2020. Małe
Gospodarstwa (60 tys. zł)-nabór
wniosków do 17 lipca, Młody Rolnik
(100 tys. zł), Rozpoczęcie Działalności
przez rolników (100 tys. zł).Wypełnianie
dokumentów, dojazd do rolników.
Tel. 795 931 529.
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.
Cyklinowanie i układanie podłóg.
Tel. 797 272 253.
Sprzedam 3 cielęta. Tel. 506 215 386.
Mycie, bielenie obór, chlewni itp.
Tel. 608 618 321.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Wynajmę wyposażony salon fryzjerski
lub podnajmę stanowisko fryzjerskie.
Tel. 608 170 720.
Przyjmę pracownika do hodowli psów.
Tel. 603 809 653.
Sprzedam trawę na pniu, Stare
Pieścirogi. Tel. 697 892 441.
Sprzedam talerzówkę ośmiotalerzową
i kultywator w dobrym stanie. Tel. 791
839 114.
Sprzedam młynek kamienny, beczkę
do wina. Tel. 600 717 722.

15.06.–28.06.2018; Życie Nasielska nr 13 (503)

OGŁOSZENIA
DROBNE
Wynajmę kawalerkę 36 m2, I piętro,
osiedle Warszawska. Tel. 518 055 790.
Zlecę koszenie trawy. Tel. 796 769 075.
Sprzedam prasę do słomy Z244.
Tel. 608 394 281.
W Nasielsku do wynajęcia pokój z kuchnią, wc, łazienka, C.O.Tel. 602 793 096;
784 672 567.
Mieszkanie do wynajęcia,
ul. Elektronowa. Tel. 604 327 233.
Sprzedam odkłady pszczele wielkopolskie. Tel. 607 784 929.
Sprzedam pszenżyto i owies. Tel. 693
100 089.
Mieszkanie do wynajęcia 36 m2, parter
w Nasielsku. Tel. 788 628 665.
Sprzedam więźby dachowe i deski
gr. 2,8 cm. Tel. 887 961 164.

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.

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

Nowy Dwór Maz.

25.06.–1.07.2018 r.
Apteka
ul. Czarnieckiego 4

Nowy Dwór Maz.

25.07.–8.07.2018 r.
Apteka
ul. Kościuszki 5

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

(red.)

Wszyscy są przeciw
dokończenie ze str. 3
sprawie zabrali m.in.: A. Mikucki, J.
Szymańska, M. Biernacka starosta
powiatu nowodworskiego, zaproszony ekspert oraz Stefan Kotlewski, przewodniczący komisji strategii
rozwoju regionalnego i zagospodarowania przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Poglądy te były dość odmienne,
jednak pod wątpliwość poddano
kwestię faktycznej nieprzepuszczalności niecek.
– Ta cała dokumentacja jest naszpikowana błędami. Myślę, że
inwestor niechcący podał część
kodów (kody informujące o typie odpadów – red.), bo cały czas
utrzymywał, że inwestycja jest etapowana. Na początku mówił tylko
o zagospodarowaniu odpadów
zielonych. Wiem, że to jest „włożenie nogi w drzwi”. Drugi etap
byłby nie do okiełznania przez nikogo. Zrobiliby, co tylko by chcieli. Tylko na tym schemacie były
informacje, że są umieszczone
różnego rodzaju kody. Pan podnosi kwestie o nieckach, które nie
mają niczego przepuszczać (p. starosta skierowała swą wypowiedź
do S. Kotlewskiego – red.). Jedna niecka ma 8 ha i druga 10 ha.
Konsultowałam się z geologami
warszawskimi i oni mówią, że nie
ma takiego zabezpieczenia, żeby
niecki były tak szczelne, aby nic się
z nich nie przedostało do gruntu –
mówiła Magdalena Biernacka starosta powiatu nowodworskiego. Jak
dodaje M. Biernacka, 29 marca br.,
wydana została negatywna decyzja dotycząca wydania pozwolenia
na budowę dla ZZO w Jaskółowie,
od której inwestor się odwołał.
Trudno przewidzieć, jaki będzie
werdykt wojewody mazowieckiego w tej kwestii. Zdaniem pani-
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starosty, błędy popełnione przez
inwestora powinny skutkować tym,
że całym proces uzyskiwania niezbędnych pozwoleń powinien rozpocząć od nowa.
W czasie całego spotkania rozważano różne możliwości zablokowania
tej inwestycji. Dobrą wiadomością
podzielił się z innymi Jan Grabiec
poseł na sejm RP, który powiedział,
że otrzymał wiadomość dotyczącą
finalizacji prac nad projektem planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024,
w którym nie uwzględniono planowanego ZZO w Jaskółowie. Ciekawą
kwestię podjął również Paweł Kownacki, wójt gminy Wieliszew. W jego
odczuciu błędem formalnym było
nieuznanie w decyzji środowiskowej wydanej dla tej inwestycji gminy
Wieliszew, jako strony postępowania
w tej sprawie. Czy jednak faktycznie
rozwiązanie tego problemu mogłoby być tak proste? Czas pokaże. Samorządowcy nie ukrywają, że zdają
sobie sprawę z powagi sytuacji i deklarują, że dołożą wszelkich starań,
aby ta planowana inwestycja, która
nie przyniesie korzyści nikomu poza
inwestorem, została zablokowana
i aby nie doszło do jej realizacji. Do
sprawy będziemy powracać.
Od kilku tygodni przedstawiciele
wielu lokalnych środowisk interweniują w różnych instytucjach
i nagłaśniają sprawę w mediach
lokalnych i ogólnopolskich, by
zablokować powstanie w naszej
gminie prywatnego wysypiska.
Już w czwartek, 14 czerwca o godz.
19.00 w Niepublicznej Szkole „Pod
Fiołkami” przy ulicy Ogrodowej
9 w Nasielsku odbędzie się spotkanie dla mieszkańców na temat
planowanej inwestycji ZZO w Jaskółowie.
E.G.

SPORT SZKOLNY

Zawody
lekkoatletyczne
W czwartek, 10 maja br., w Nasielsku odbyły się powiatowe zawody
lekkoatletyczne dla uczniów z roczników 2004-2002. Do rywalizacji
przystąpiło 75 uczniów z dwóch szkół powiatu nowodworskiego: Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach i Gimnazjum w Pomiechówku.
Rozegrano trzydzieści trzy konkurencje. Po dwie najlepsze osoby z każdej konkurencji indywidualnej oraz najlepsze sztafety zakwalifikowały się
na zawody rejonowe. Reprezentację powiatu nowodworskiego utworzyło
27 uczniów z Pomiechówka (plus trzy sztafety) i 26 ze szkoły w Starych
Pieścirogach (plus trzy sztafety).
Rejonowe zawody odbyły się w piątek, 25 maja br., na stadionie lekkoatletycznym w Piasecznie. Duży sukces odnieśli uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach. W klasyfikacji zespołowej dziewczęta
zajęły drugie miejsce, a chłopcy trzecie. Złoty medal wywalczył Marcel
Kiliś w skoku w dal, a srebrny Zuzanna Goszczyńska w pchnięciu kulą.
Dwie osoby wróciły z brązowymi medalami: Karina Wodeńska za bieg
na 800 metrów oraz Michał Węglarski za skok wzwyż.
Finał XX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce odbył się w środę, 6 czerwca w Płocku. Spośród naszych uczniów najlepiej
zaprezentował się Marcel Kiliś, który po skoku na 5,26 m. zajął 10 miejsce
w województwie mazowieckim. Na dziewiętnastym miejscu uplasowała
się Zuzanna Goszczyńska w pchnięciu kulą.
PK

Z POWIATU

I Powiatowy
Spływ Kajakowy
W sobotę, 9 czerwca, miał miejsce I Powiatowy Spływ Kajakowy, którego
inicjatorem była Magdalena Biernacka, starosta powiatu nowodworskiego.
Akcja został zorganizowana z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości oraz 20-lecia istnienia samorządów. Zaproszeni do udziału
w nim byli członkowie zarządu powiatu nowodworskiego, radni powiatowi
wszystkich kadencji od 1998 roku, przedstawiciele gmin oraz jednostek
organizacyjnych powiatu nowodworskiego oraz mieszkańcy powiatu.

Słonecznym nad morze
Jak informują Koleje Mazowieckie,
w czerwcu, już po raz czternasty, uruchomiony zostanie wakacyjny pociąg
„Słoneczny”, dzięki któremu będziemy mogli dostać się z Mazowsza na
Pomorze. Pociąg „Słoneczny” kursować będzie na trasie Warszawa Zachodnia – Ustka.
W swój pierwszy w tym roku kurs
„Słoneczny” rusza 23 czerwca,
a w ostatni 2 września. Start „Słonecznego” ze stacji Warszawa Zachodnia zaplanowany jest o godz. 6.29.
Do Gdańska „Słoneczny” dotrze
o godz. 9.41 i pojedzie w dalszą podróż do Ustki, gdzie dotrze na godz.
12.08.
Podróż „Słonecznym” z Warszawy Wschodniej do Gdańska trwa
zaledwie 3 h, a do Ustki 5 h 26 min.
Z powrotem „Słoneczny” wyjedzie
z Ustki o godz. 12.42, w Gdańsku będzie o godz. 15.03, a do Warszawy
Zachodniej dojedzie o godz. 18.25.
Pociąg będzie kursować codziennie,
a w podróż nim można za darmo zabrać czworonoga lub rower.
Cena za przejazd na trasie Warszawa Zachodnia – Ustka wynosi 60 zł,
studenci zapłacą 29,40 zł. Do Trój-

miasta bilet normalny kosztuje –
45 zł, a studencki 22,05 zł. Bilety można nabyć już od 23 maja i dostępne są
we wszystkich kanałach dystrybucji.
Spółka Koleje Mazowieckie przygotowała także specjalną pulę 250
biletów w super cenie 25 zł, które
będą dostępne od 1 do 30 czerwca
lub do wysprzedania oferty. Bilety te
dostępne będą w kasach biletowych
na dworcach Warszawa Wschodnia,
Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście i Warszawa Gdańska.
Jak w ubiegłym roku, podróżni, którzy zdecydują się na podróż nad
morze „Słonecznym”, kupując bilet
na pociąg, w ramach akcji „Słoneczny wysyp rabatowy”, otrzymają kartę rabatową, na podstawie której będą
mogli skorzystać ze zniżek w wybranych obiektach na terenie Trójmiasta
i Ustki. Ponadto, kupując bilet na pociąg „Słoneczny”, można skorzystać
z atrakcyjnych zniżek na spektakle,
wystawy i inne wydarzenia kulturalne
w ramach akcji „Koleją do Kultury”.
Partnerami akcji są placówki kulturalne
z Mazowsza, Lubelszczyzny, Pomorza
i Krakowa.
(red.)
za: www.mazowieckie.com.pl

W spływie wzięło udział 200 osób. Uczestnicy imprezy zebrali się w Borkowie, gdzie najpierw wszyscy członkowie kajakowej wyprawy otrzymali
zestawy startowe w postaci koszulek oraz czapek. Następnie delegacje
złożyły kwiaty pod
pomnikiem upamiętniającym bitwę
nad Wkrą w sierpniu
1920 r. Tuż po części oficjalnej uczestnicy spływu ruszyli
do wody. Meta była
w Po m i e c h ówku,
gdzie reprezentacja
gminy Nasielsk, czyli
Wiejska Spec Kapela z Cieksyna, bawiła
swoją muzyką. Wraz z nimi muzykowali: Krystian Rogalski – nauczyciel
wychowania fizycznego z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym
Dworze Mazowieckim, Fryderyk Laskowski – nauczyciel matematyki
z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, Jacek Biernacki oraz Michał
Grubecki – Instruktor Kulturalno-Oświatowy Domu Pomocy Społecznej
w Nasielsku.
(e)
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Żbik pokonał sąsiadów

Przegrana z liderem

Tak si ę zł oż ył o, że z arówn o
w pierwszy, jak i w drugi weekend
czerwca nasielska drużyna Żbika
rozegrała spotkania z zespołami,
które zajmują wyższe pozycje w tabeli. W sobotę, 2 czerwca, mecz
z Wkrą Żuromin zakończył się porażką Żbika, za to tydzień później
mecz z Nadnarwianą Pułtusk rozegrany w Nasielsku, traktowany jak
derby, zakończył się zwycięstwem
gospodarzy. Żbik Nasielsk pokonał
sąsiadów 4:2.
Już pierwsza połowa meczu nap a wa ł a o p t y m i z m e m , k i e d y
pierwszą bramkę w 22. minucie
strzelił Mateusz Bramowicz, a drugą w
45. minucie Damian Załoga. Tym
sposobem pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0.
W drugiej połowie dobrą formę potwierdził Damian Załoga, strzelając
w 52. minucie swoją drugą w tym
meczu bramkę. Trener Nadnarwianki w drugiej połowie, postanowił wprowadzić kilku zawodników.
To zaowocowało golem dla gości.
W 65. minucie bramkę dla Pułtuska
strzelił Gracjan Sokołowski, który
wszedł na boisko 10 minut wcześniej.
Dla nasielskiego Żbika ostatniego gola
w tym meczu w 86. minucie strzelił
Sławomir Stańczak. Jak jednak często

PIŁKA NOŻNA

Jeszcze tylko
jeden mecz
Mecz zespołu dziewcząt ze Żbika
z UKS Mazovia Grodzisk początkowo miał się odbyć 2 czerwca,
ale został przełożony na 6 czerwca. Pierwsza połowa spotkania
zdecydowanie należała do gospodarzy, gdyż dwa gole strzeliły nasielszczankom zawodniczki
z Grodziska.
Druga połowa przyniosła kolejny gol dla drużyny z Grodziska
i zmiany w jej składzie. To jednak
nie zniechęciło dziewcząt do walki. W 67. i w 77. minucie dwa gole
dla naszej drużyny zdobyła Anastazja Stromecka.
9 czerwca miał odbyć się ostatni w tym sezonie mecz drużyny
dziewcząt na nasielskim stadionie.
Z powodów kadrowych goście
jednak nie dojechali do Nasielska,
w związku z czym walkowerem
nasielszczanki zdobyły 3 punkty.
Najbliższy mecz nasze dziewczęta
zagrają na wyjeździe z Tygrysem
Huta Mińska, 17 czerwca.
Michał B.

bywa i w tym meczu, reguła się potwierdziła, że ostateczny wynik kształtuje się w doliczonym czasie gry.
W 92. minucie gola dla zespołu z Pułtuska strzelił Kamil Jagielski, ustalając
wynik meczu na 4:2. Było to trzecie
z rzędu zwycięstwo z zespołem z Pułtuska. Kolejne 3 punkty powędrowały
na konto naszej drużyny, lecz nie

wpłynęło to na zmianę sytuacji
w tabeli, w której zajmujemy trzecie miejsce po Wkrze Żuromin
i Nadnarwiance Pułtusk. Ostatni mecz
w tym sezonie Żbik Nasielsk zagra na wyjeździe w Strzegowie
16 czerwca z drużyną GKS Strzegowo.
Michał B.

Mecz seniorów Żbika Nasielsk z liderem ciechanowsko-ostrołęckiej klasy
okręgowej, czyli Wkrą Żuromin nie należał do łatwych. Zwłaszcza, że odbywał się w Żurominie, a więc bez wsparcia nasielskich kibiców.
Gospodarze już od pierwszych minut byli bezlitośni dla zawodników Żbika. Pierwsze trzy gole zdobyli już w trakcie pierwszych siedemnastu minut

Liga okręgowa 2017/2018, grupa: Ciechanów-Ostrołęka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa
Wkra Żuromin
Nadnarwianka
Pułtusk
Żbik Nasielsk
Makowianka Maków
Mazowiecki
KS CK Troszyn
Iskra Krasne
Ostrovia Ostrów
Mazowiecka
Korona Szydłowo
Sona Nowe Miasto
Wkra Bieżuń
Tęcza Ojrzeń
Wkra Sochocin
Mazowsze
Jednorożec
Orzyc Chorzele
GKS Strzegowo
Wieczfnianka
Wieczfnia Kościelna

M.
29

Pkt.
80

Z.
26

R.
2

P.
1

Bramki
136-36

29

68

22

2

5

71-27

29

58

18

4

7

87-54

29

54

17

3

9

75-40

29
29

48
48

13
15

9
3

7
11

67-42
70-63

28

42

13

3

12

43-32

29
29
29
29
29

42
38
35
35
33

12
12
10
10
10

6
2
5
5
3

11
15
14
14
16

64-57
67-69
54-67
53-65
42-61

29

32

9

5

15

47-82

28
29

27
14

7
4

6
2

15
23

47-93
35-99

29

8

2

2

25

30-101

źródło www.90minut.pl

Brydż
Wyniki turnieju „jedenastego”, 25.05.2018 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
6. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski		
7. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
8. Mariusz Figurski – Marek Olbryś		

88 pkt(69,84%)
74 pkt (58,73%)
65 pkt (51,59%)
65 pkt (51,59%)
60 pkt (47,62%)
56 pkt (42,06%)
50 pkt (39,68%)
49 pkt (38,89%)

meczu. W tym czasie Mikołaj Adamski, zawodnik Żbika Nasielsk, otrzymał
żółtą kartkę. W kolejnych minutach nasielski zespół pokazał, że będzie walczył do końca. W 21. minucie pierwszego gola strzelił Rafał Załoga, a w
28. minucie Mateusz Bramowicz, który ustanowił ostateczny wynik pierwszej połowy meczu.
Druga połowa spotkania była równie emocjonująca. Szczególnie, gdy
w 50. minucie do własnej bramki strzelił Grzegorz Barski, zawodnik Wkry
Żuromin, wyrównując tym samym wynik meczu. Od tego momentu obu
drużynom zależało na zdobyciu kolejnej bramki, by zwyciężyć przeciwnika. Liderom w tabeli udało się zdobyć czwartą bramkę w 71. minucie,
jednak już 7 minut później bramkę dla Żbika Nasielsk zdobył Mateusz Bramowicz. Wszystko wskazywało na to, że całe spotkanie zakończy się remisem, gdy ku zaskoczeniu zawodników w 89. minucie meczu sędzia
podyktował rzut karny, który celnie wykorzystał zawodnik Wkry Żuromin.
Nie był to jednak ostatni gol w tym meczu – ostatni celny strzał wykonał Yurii Hrushytskyi w 90. minucie, ustalając ostateczny wynik spotkania
na 6:4 dla Wkry Żuromin.
Warto zauważyć, że żadna drużyna z grupy ciechanowsko-ostrołęckiej nie zdobyła (w tym sezonie) w jednym meczu tylu bramek, co Żbik
Nasielsk. Dowodzi to, że Żbik jest mocną drużyną.
Michał B.
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CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2. Piotr Kowalski						
Grzegorz Nowiński					
3.
Janusz Muzal						
4. Janusz Wydra						
5.
Robert Truszkowski					
6.
Krzysztof Michnowski					
7-8. Waldemar Gnatkowski					
Zbigniew Michalski					
9.
Krzysztof Morawiecki					
10. Mariusz Figurski						

66 pkt
66 pkt
62 pkt
57 pkt
55 pkt
53 pkt
50 pkt
50 pkt
47 pkt
41 pkt
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