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PŁATNE

Oświadczenie

Ja, BARBARA PASZEWICZ wystąpiłam na drogę prawną przeciw
osobie podszywającej się pode
mnie (wykorzystującej moje dane
osobowe) Informuję, że złożyłam
zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego na Policję
i do Prokuratury.
Wszystkich mających informację w tej sprawie proszę o kontakt
z Policją.
        Barbara Paszewicz
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Z SAMORZĄDU
Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26

Z UM

Wnioski
Informacja
o szacowanie szkód
od Burmistrza
spowodowanych suszą
W związku z sygnałami od rolników z terenu Gminy Nasielsk odnośnie
szkód w uprawach wyrządzonych przez suszę, Burmistrz Nasielska podaje
do publicznej wiadomości, że możliwe jest składanie wniosków o szacowanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – susza.
Termin składania wniosków wraz z załącznikami – do dnia 10 lipca 2018 r.

Do wniosku producent rolny dołącza:

1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący
rok,
2. Kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestru Zwierząt(IRZ)/ księga stada/ paszporty.
3. Wypis z rejestru gruntów w przypadku wystąpienia n.z.a. suszy.
Zgodnie z regulaminem działania Komisji w sprawach oszacowania szkód
powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej, w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,
ustalenie wysokości szkody możliwe jest do czasu zbioru głównego danej
uprawy albo jej likwidacji.
UWAGA! Pomoc będzie udzielana tym gospodarstwom, w których szkody spowodowane suszą obniżyły ich dochód o 30%.
Wniosek dostępny jest na stronie www.nasielsk.pl lub w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (II piętro, pokój 201), gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnianiu
wniosków (tel. 23 69 33 077).

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

BURMISTRZ NASIELSKA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06

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

Bogdan Ruszkowski

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel. 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52

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

Życie Nasielska nr 14 (504); 29.06.–12.07.2018

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

Burmistrz Nasielska informuje, iż w chwili obecnej podejmowane
są wszelkie działania prawne, dotyczące zablokowania budowy Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie. Sytuacja formalno-prawna
nie daje możliwości budowy wyżej wymienionego zakładu, tj. inwestor
nie uzyska pozwolenia na budowę, co oznacza, że Zakład Zagospodarowania Odpadów nie powstanie.

W chwili obecnej wznawiamy postępowanie dotyczące decyzji lokalizacyjnej celu publicznego i zawieszamy postępowanie administracyjne do czasu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Jaskółowo.
Ze szczególną starannością będą rozpatrywane wszystkie sprawy, które mogą się pojawić w kwestii budowy wyżej wymienionego zakładu.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w nagłośnienie problemu związanego z planowaną budową zakładu. Mam
nadzieję, że dzięki Państwu sprawa zostanie zauważona na forum krajowym i dzięki temu na szczeblu władzy rządowej zostaną podjęte uregulowania prawne, które w przyszłości nie będą dawały możliwości
powstania tego typu inwestycji bez zgody mieszkańców.
Zwracam się także z prośbą o rzetelne przekazywanie informacji dotyczących tej sprawy (szczegółowe i bieżące informacje dotyczące Jaskółowa znajdą Państwo na stronie www.nasielsk.pl).

INFORMACJA
BURMISTRZA
NASIELSKA
Mając na celu dobro mieszkańców Gminy Nasielsk oraz spełniając Ich
oczekiwania w stosunku do zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą
budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie podjąłem wszelkie czynności mające na celu ustalenie prawidłowego stanu
prawnego prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie.
D n i a 2 0 c z e r w c a 2 01 8 r o ku w yd a ł e m P o s t a n o w i e n i e
Nr ZPN. 6733.8.37.2013.2014 o wznowieniu postępowania w powyższej sprawie. Następnie dnia 21 czerwca 2018 roku Postanowieniem  
Nr ZPN. 6733.8.41.2013.2014 z urzędu wstrzymano wykonanie Decyzji
Nr 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wskazanego wyżej zamierzenia inwestycyjnego.
Ponadto tego samego dnia zostało wydane Postanowienie
Nr ZPN. 6733.8.45.2013.2014 zawieszające przedmiotowe postępowanie na okres 12 miesięcy z uwagi na art. 58 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) mając na uwadze to, że Rada
Miejska  w Nasielsku dnia 26 kwietnia 2018 roku podjęła
Uchwałę Nr XLVII/379/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Jaskółowo, gm. Nasielsk.
Na obecną chwilę postępowanie administracyjne prowadzone przez
Burmistrza Nasielska skutecznie zahamowało dalsze czynności dające możliwość budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie.
Wszystkie dokumenty przedstawione w tej informacji znajdują się
na stronie informacyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku – www.nasielsk.
pl w artykule „NIE DLA BUDOWY ZAKŁADU  ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW W JASKÓŁOWIE”.
Zapraszam Mieszkańców do bliższego zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami.

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna,
Ewelina Niesłuchowska – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc – ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski, Ewelina Gizińska.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a ponadto zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych
tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.

Z SAMORZĄDU
NIE dla budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie
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Mieszkańcy się jednoczą
W czwartek, 14 czerwca br., w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Fiołkami”
odbyło się spotkanie zorganizowane przez panów: Adama Mikuckiego
i Karola Podgórnego, które dotyczyło przekazania mieszkańcom
najnowszych informacji w sprawie
planowanej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Jaskółowie.
Tym razem poza Bogdanem Ruszkowskim burmistrzem Nasielska,
Magdaleną Biernacką starostą nowodworskim prz ybyło ponad
100 mieszkańców, w tym trzech radnych nasielskiej Rady Miejskiej: H.
Antosik, D. Kordowski, R. Jaskulski. Na
wcześniejszym spotkaniu, organizowanym przez burmistrza Nasielska,
które odbyło się 29 maja br. w NOK
było zaledwie kilkanaście osób.
W pierwszej części spotkania Adam
Mikucki omówił krótko wszystkie dokumenty, które do tej pory zostały
wydane przez różne instytucje w tej
sprawie. Szczególnie zwrócił uwagę na
badania geologiczne i zapis dotyczący nasielsko – karniewskiego obszaru
chronionego krajobrazu, w obrębie
którego jeszcze w 2015 r. był teren
pod tą inwestycję, a obecnie już nie
jest w nim uwzględniany. Podkreślił,
że burmistrz Nasielska i starosta nowodworski zgodzili się sfinansować opinię
hydrologiczną (15 tys. zł), zrelacjono-

Z UM
Zmieniamy się na lepsze

Świetlice

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wał też spotkanie w Legionowie, które
odbyło się 12 czerwca br. – gdzie jednoznacznie wszyscy samorządowcy
opowiedzieli się przeciwko tej inwestycji. Poinformował również o innych
spotkaniach, w jakich uczestniczył
m.in. z wiceministrem środowiska,
wojewodą mazowieckim oraz posłem J. Grabcem.
Mieszkańcy byli zbulwersowani możliwością powstania takiej inwestycji
w naszej gminie, dlatego wiele trudnych pytań padło pod adresem burmistrza Ruszkowskiego. Deklarował
on wielokrotnie, że jest przeciwny
powstaniu ZZO w Jaskółowie.
Głos w tej sprawie zabrała również
Magdalena Biernacka mieszkanka
Nasielska i starosta nowodworski, która
przedstawiła najważniejsze elementy
procesu inwestycyjnego dotyczącego zzo w Jaskółowie.
Zaznaczyła, że marszałek województwa mazowieckiego nie wpisał tej in-

westycji do wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami. Podkreślała,
że obie decyzje wydane przez gminę:
środowiskowa i o warunkach lokalizacji są w obrocie prawnym.
Organizatorzy spotkania postulowali
o upublicznienie dokumentów dotyczących planowanej inwestycji w Jaskółowie. Na koniec spotkania padały
pomysły mieszkańców i organizatorów spotkania, dzięki którym więcej
osób mogłoby uzyskać informacje
na temat planowanej inwestycji. Były
to m.in.: zapewnienie chętnym dojazdu do Jaskółowa na nagranie programu TVP (18.06), druk ulotek i plakatów;
stworzenie w baszcie centrum informacji o planowanej inwestycji; aktywizowanie radnych i społeczeństwa.
Podczas spotkania mieszkańcy mogli zobaczyć również reportaż o wysypisku w Szprotawie, które niszczy
życie tamtejszym mieszkańcom.
(red.)

Protestowali przed kamerami
W poniedziałek, 18 czerwca br.,
do Jaskółowa przybyli dziennikarze z programu „Kurier Warszawy i Mazowsza” z TVP3,
by nagrać relację z protestu
mieszkańców dla budowy nowego wysypiska śmieci w tej
miejscowości.
Przypomnijmy, że w kwietniu
pojawiły się tu także redakcje
programów „Interwencja” z TV
Polsat i „Twoje sprawy” z TVP3.
Tym razem na drodze, przy
działkach należących do prywatnego inwestora, na których
planowana jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami, pojawiło się kilkaset osób. Byli wśród nich mieszkańcy nie tylko okolicznych miejscowości, ale również naszej
i sąsiednich gmin. Przybyli także radni Rady Miejskiej (Jerzy Lubieniecki, Dariusz Kordowski, Rafał Dłutowski, Roman
Jaskulski, Henryk Antosik), radni powiatowi (Renata Włodarska, Kazimierz Drabik), sołtysi oraz strażacy.
Uczestnicy protestu mieli ze sobą transparenty z hasłami: Nie chcemy śmieci, Nie dla trucicieli, Zamiast wysypiska
chcemy uzdrowiska, Niechaj każdy z nas to powie – stop dla wysypiska w Jaskółowie – te i podobne hasła były
również skandowane podczas nagrywania programu.
Po emisji reportażu, który pojawił się jeszcze tego samego dnia, nasielszczanie byli rozczarowani, tym, że był on za
krótki, nie pokazano wszystkich wypowiedzi z argumentami przeciwko budowie wysypiska.
Wielu mieszkańców stara się też zainteresować tym tematem najpopularniejszy telewizyjny program interwencyjny – „Uwaga TVN”.
Michał B.

Pełna mobilizacja
W gminie Nasielsk nigdy jeszcze nie było takiej wspólnej mobilizacji i akcji protestacyjnej. Wszyscy są przeciwni
planom budowy w Jaskółowie zakładu zagospodarowania odpadami.
Plakaty informujące o braku akceptacji mieszkańców dla tej inwestycji zobaczyć można na balkonach, prywatnych płotach, drzewach, drzwiach wielu sklepów, banków, przed oddziałem Poczty Polskiej, a także przed Urzędem Miasta. Bardzo dużych rozmiarów bilbord zawisł np. przy wejściu na targowisko przy ul. Tylnej.
Temat tej niechcianej inwestycji podejmowany był także podczas obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej (21.06.
br.), gdzie burmistrz informował obecnych o zatrzymaniu budowy ZZO w Jaskółowie. Kolejnym działaniem podejmowanym przez mieszkańców, którzy chcą gremialnie wyrazić swój sprzeciw w tej kwestii będzie marsz
ulicami naszego miasta „Razem przeciwko budowie wysypiska w Jaskółowie”, który odbędzie się 6 lipca br.
o godz. 18.00. Inicjatorem tego wydarzenia jest Dawid Domała.
(red.)

Świetlice wiejskie są niezwykle ważnym elementem społeczności lokalnej, ze względu na to, iż pełnią funkcje centrów kultury, organizują czas
wolny oraz integrują społeczność. Właśnie dlatego staramy się inwestować w te podmioty.

W ubiegłym roku udało nam się pozyskać dofinansowanie na projekt
pt. „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku na miejsce spotkań
oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach Pieniążkach”.
W ramach inwestycji wykonaliśmy modernizację świetlicy oraz wybudowaliśmy zaplecze socjalno-szatniowe i garaż dla OSP. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał terenu, z dużą starannością zaplanowaliśmy
także zagospodarowanie miejsca wokół świetlicy. Dzięki temu powstał plac zabaw z licznymi atrakcjami dla najmłodszych mieszkańców
wioski. Koszt prac to 423 426,11 zł, z czego 103 277,00 zł to dotacja
w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020.

Od 2014 r. prężnie działa także świetlica wiejska w Konarach. Obiekt
udało się zmodernizować dzięki determinacji mieszkańców oraz współpracy z gminą. Obecnie jest to miejsce spotkań, nauki i odpoczynku.
Jest to możliwe ze względu na dobre rozplanowanie obiektu oraz dość
dużą powierzchnię. Organizowane są tu spotkania fitness, zebrania sołeckie oraz wspólna nauka dzieci. Atutem świetlicy jest to, że wybudowano wiatę z grillem, mini plac zabaw oraz wyposażono to miejsce
w piec garncarski i stół do bilarda. Dzięki temu jest ona także atrakcją
dla przedszkoli oraz szkół, które chętnie organizują wycieczki do Konar
i na terenie świetlicy bawią się i odpoczywają. Zadanie było możliwe
do wykonania dzięki realizacji projektu pt. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gm. Nasielsk”. Koszt wykonania prac to
474 805,84 zł brutto, z czego 288 339,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W następnym numerze przedstawimy modernizację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Sportowej 2
w Nasielsku.
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Zakręciło
nad Nasielskiem
W czwartek, 21 czerwca br., nad gminę Nasielsk nadciągnęła wichura. Silny
wiatr osiągający momentami zawrotne prędkości nad naszym miastem
przerodził się w burzę piaskową.

Rozlał nieczystości
i odjechał
We wtorek, 19 czerwca, przed godz. 9.00 okropny odór unosił się nad
ul. T. Kościuszki na wysokości Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku.
A sama ulica w tym rejonie była pokryta warstwą śmierdzącego szlamu.
Jak informują świadkowie zdarzenia, winien temu był kierowca czerwonego tira. Przewoził on nieczystości, prawdopodobnie osad z oczyszczani ścieków, i gdy zahamował przed przejściem dla pieszych przy SP
nr 2, przewożony przez niego towar wylał się. Nieczystości znajdowały
się na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Św. Wojciecha, aż do przejścia dla
pieszych. Na miejsce zadysponowana była jednostka OSP Nasielsk, która
usuwała zanieczyszczenia z jezdni. Jak udało się nam ustalić nieczystości
nie pochodziły z nasielskiej oczyszczalni.
– Z informacji jakie udało się nam pozyskać to incydent ten był sprawą
jednorazową na terenie gm. Nasielsk. Sprawą zajmuje się dzielnicowy,
nie mnie jednak na ten moment nie udało się ustalić
sprawcy – informuje podkom. Szymon Koźniewski,
oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim.
E.G.

Z POLICJI

Ukradł telefon
w sklepie

19 czerwca: OSP Nasielsk zostało zadysponowane na ulicę
Kościuszki w celu usunięcia nieczystości z drogi wojewódzkiej
nr 517.

W jednym z nasielskich sklepów
przy ul. Młynarskiej, w piątek,
15 czerwca przed południem,
doszło do kradzieży telefonu
komórkowego, który znajdował
się za ladą sklepową.
– Pokrzywdzony oszacował
straty na ok. 2 tys. zł. Aktualnie
prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Jednocześnie
policjanci zwracają się do osób,
które mogły być świadkami tego
zdarzenia o kontakt z nasielskim
komisariatem – mówi podkom.
Szymon Koźniewski oficer prasowy Komendanta Powiatowego
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
(e.)

20 czerwca: zastęp OSP Nasielsk
został wezwany do pożaru trawy
i krzaków w miejscowości Toruń Dworski. Działania polegały
na dogaszeniu i przelaniu pogorzeliska.
21 czerwca: OSP Nasielsk dwukrotnie została zadysponowana
w celu usunięcia przewróconych
drzew. Na ulicę Kościuszki, gdzie
drzewo blokowało jeden pas drogi wojewódzkiej nr 571 i na ulicę
Ogrodową, gdzie drzewo zerwało
linię energetyczną.
21 czerwca: OSP Nasielsk została zadysponowana do pożaru bel
w miejscowości Pniewo.
R
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14 czerwca funkcjonariusze Referatu Kryminalnego KP Nasielsk
realizując informację operacyjną
dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych
w miejscowości Dębinki, w wyniku
czego ujawnili 3645 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 11,5 kg krajanki tytoniowej.
W sprawie trwają dalsze czynności.
19 czerwca w Nasielsku funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzymali do
kontroli drogowej samochód marki Ford, którym kierował 42-letni
mieszkaniec gminy Pomiechówek,
znajdujący się w stanie nietrzeźwości z wynikami 0,49 mg/l i 0,45
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Z MIASTA

KRONIKA OSP

KRONIKA
POLICYJNA

A

Potężnemu wiatrowi nie oparły się także drzewa. Na ul. Kościuszki,
w okolicy banku PKO, jedno z nich zostało powalone przez wichurę i zablokowało przejazd. Drzewo usuwała jednostka OSP Nasielsk. Strażacy interweniowali także do powalonego na linie energetyczne drzewa przy
ul. Ogrodowej. W wyniku wichury wiele rodzin pozbawionych było dostępu
do energii. W większości prąd został wyłączony awaryjnie i włączono go ok.
godz. 22.00. Wichura dokonała wielu zniszczeń na prywatnych posesjach.
E.G.

19 czerwca w miejscowości Mazewo Dworskie „A” funkcjonariusze KP Nasielsk dokonali kontroli
drogowej samochodu marki Audi,
którym poruszał się 62-letni mieszkaniec gminy Świercze, znajdujący
się w stanie nietrzeźwości z wynikami 1,65 mg/l i 1,65 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.

Kontrabanda
w Dębinkach

19 czerwca w jednym ze sklepów
na terenie Nasielska funkcjonariusze
Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk dokonali zatrzymania 52-letniego mieszkańca gminy
Nasielsk, który usiłował dwukrotnie
dokonać transakcji zbliżeniowej za
zakupy nie swoją kartą bankomatową. Sprawca podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu
czynów.

Nasielscy policjanci znaleźli ponad 3 600 paczek papierosów
i 11,5 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy skarbowej w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych na jednej z posesji w Dębinkach. – Nielegalny tytoń trafił do policyjnego depozytu, a 55-letni mężczyzna poniesie teraz odpowiedzialność z kodeksu karno-skarbowego – informuje
podkom. Szymon Koźniewski oficer prasowy Komendanta Powiatowego
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Szacuje się, że gdyby nielegalny towar trafił na „czarny rynek”, to skarb
państwa mógłby stracić ponad 80 tys. zł.
(e.)

20 czerwca w Nasielsku funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzymali do
kontroli drogowej samochód marki Fiat, którym kierował 75-letni
mieszkaniec gminy Nasielsk, znajdujący się w stanie nietrzeźwości
z wynikami 0,87 mg/l i 0,89 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.

Z POLICJI

21 czerwca w miejscowości Morgi
funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk podczas interwencji domowej dokonali
zatrzymania 53-letniego mężczyzny, który od dłuższego czasu znęcał się nad swoją żoną. Prokuratura
wobec sprawcy zastosowała środek
zapobiegawczy w postaci dwumiesięcznego aresztu.

Z POLICJI

Pijany 69-latek
W Cieksynie, w środę, 13 czerwca po godz. 22.00, funkcjonariusze
z Nasielska zatrzymali do kontroli drogowej 69-letniego kierującego samochodem osobowym marki Hyundai.
– Mężczyzna po przebadaniu miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie i nie posiadał przy sobie dokumentów. Teraz odpowie za jazdę
po pijanemu i straci uprawnienia. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia
wolności – informuje podkom. Szymon Koźniewski oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
(e)

Z POLICJI

Włamali się
do samochodu
Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, według ustaleń policjantów
sprawca/y prawdopodobnie w nocy z 21/22 czerwca dokonał/li kradzieży z włamaniem do VW Golf, z którego zabrał/li dokumenty właściciela.
Auto zaparkowane było przy ulicy W. Sokolnickiego.
Straty zostały oszacowane przez pokrzywdzonego na ok. 800 zł. W sprawie prowadzone jest postępowanie. Policjanci zwracają się do osób, które
mogły być świadkami tego zdarzenia o kontakt z nasielskim komisariatem.
(e)

21 czerwca w miejscowości Mazewo Włościańskie funkcjonariusze
Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzymali do kontroli drogowej motorower, którym
kierował 46-letni mieszkaniec gminy Nasielsk, znajdujący się w stanie
nietrzeźwości z wynikami 0,35 mg/l
i 0,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
24 czerwca w Nasielsku funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Volkswagen, którym
kierował 32-letni mieszkaniec gminy Nasielsk, znajdujący się w stanie nietrzeźwości z wynikami 0,70
mg/l i 0,72 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Sporz. RW
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AKTUALNOŚCI

OBRADOWAŁA RADA

Burmistrz z absolutorium
W c z wartek, 21 c zer wc a b r.,
w nasielskim magistracie odbyła się
XLIX sesja Rady Miejskiej.
Po przedstawieniu przez Jerzego Lubienieckiego przewodniczącego RM
informacji ze swoich działań Bogdan
Ruszkowski burmistrz Nasielska, odczytał sprawozdanie z działalności poszczególnych wydziałów nasielskiego
magistratu i poinformował obecnych
o podjęciu przez UM działań wstrzymujących inwestycję ZZO w Jaskółowie.
– Zakład Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie w chwili obecnej
nie powstanie. Wznawiamy postępowanie dotyczące decyzji lokalizacyjnej. Wynajmiemy jeszcze eksperta,
który w kwestiach prawnych przejrzy
nam te dokumenty, żebyśmy czegoś nie pominęli. Dziękuję mieszkańcom za nagłośnienie tematu – mówił
burmistrz Nasielska. Obiecywał, że
wszystkie dokumenty będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej nasielskiego UM.
Najwięcej pytań mieszkańców obecnych na sesji dotyczyło planowanej
inwestycji ZZO w Jaskółowie, zapisów
ujętych w poszczególnych dokumentach urzędowych jej dotyczących
(np.decyzja środowiskowa, raport
RDOŚ) oraz akcji informacyjnej na temat zaistniałej sytuacji.
Starosta nowodworski Magdalena
Biernacka mówiła o tym, że podstawą
odmowy wydania przez nią pozwolenia na budowę dla ZZO była różnica
w powierzchni działki. Inną wielkość
podano na w decyzji środowiskowej,
a inną w decyzji lokalizacyjnej.

– Po analizie decyzji, jakie podjął pan
burmistrz uważam, że dzisiaj chyba
sytuacja jest najlepsza z możliwych.
Mamy odmowę pozwolenia na budowę, a także zweryfikowaną decyzję
lokalizacyjną, więc w tej chwili uważam, że cała inwestycja jest zatrzymana – mówiła M. Biernacka.
Dodała, że musimy być czujni w kwestii wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, do którego na razie
nie wpisano ZZO w Jaskółowie.
O poprawę stanu dróg w Paulinowie,
po raz kolejny, upominali się mieszkańcy tej miejscowości.

Pytania radnych

Radni pytali m.in.: o rozliczenie koncertu charytatywnego, który był organizowany w kwietniu br. na terenie
Nasielska, o dalsze losy drogi przy
Biedronce, dofinansowanie kanalizacji
na ul. Słonecznej (radny D. Kordowski).
Radna Danuta Białorucka dopytywała, na jakim etapie jest
realizacja przejścia dla pieszych naprzeciwko Mrówki i budowa kanalizacji w ul.
Leśnej. Radny Henryk Antosik dopytywał o oświetlenie ul. Dąbrówki na os.
Krupka. Losami skate parku w Starych Pieścirogach
oraz o realizacją inwestycji drogowych w Nowych
Pieścirogach interesował
się radny Marek Jaroszewski. O inwestycję w budynku
po byłej szkole w Nunie dopytywał radny Roman Jaskulski. Chciał też wiedzieć
dlaczego nie został zaakceptowany wniosek dotyczący

dofinansowania ogrzewania w budynku OSP Nasielsk.

Udzielili absolutorium

Rafał Adamski, skarbnik gminy
Nasielsk przedstawił zgromadzonym na sesji sprawozdanie finansowe
za rok 2017. W tym odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania
z wykonania budżetu za 2017 r.
Po czym rozpoczęła się debata na temat oceny pracy burmistrza. – Chciałem pogratulować burmistrzowi
i skarbnikowi za wykonanie budżetu
– mówił radny Rafał Dłutowski.
Radny Dariusz Sawicki poprosił
skarbnika o przybliżenie mieszkańcom wydatków poniesionych
na inwestycje. Jak poinformował
skarbnik, od roku 2015 do 2018,
gmina przeznaczyła 60 mln zł
na inwestycje, z czego posiłkuje
się kredytem 22 mln zł. A zatem

ze swoich środków i dofinansowań wydatkowanych zostało prawie 40
mln zł.
– Słyszymy, że są radni,
którzy mogą pochwalić burmistrza za inwestycje w swoim okręgu.
Na pewno nie cała gmina
może być zadowolona
z tego budżetu – mówił
radny Henryk Antosik.
dokończenie na str. 10

UROCZYSTOŚCI

Cygańskie wesele
w DPS
W środę, 13 czerwca br., w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
w Nasielsku odbył się XII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych PROMIEŃ 2018.
Już od rana do Nasielska przybywali goście z całej Polski, by uczestniczyć
w cygańskim weselu, które odbywało się na terenie ogrodu terapeutycznego.
Wydarzenie to honorowym patronatem objęli marszałek województwa mazowieckiego, starosta powiatu nowodworskiego i burmistrz Nasielska.
Bardzo licznie na zaproszenie organizatorów tego wydarzenia odpowiedziały delegacje bliźniaczych jednostek z całej Polski. W tym roku w cygańskim
weselu uczestniczyło, jak informuje pomysłodawczyni imprezy Agata Nowak, dyrektor nasielskiego Domu Opieki Społecznej, 26 placówek z 5 województw, np. Łodzi, Białegostoku, Giżycka, Ełku, Mrągowa, Warszawy. Z naszej
gminy w imprezie udział wzięli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Domu Dziennego Pobytu.
Na wstępie uroczystości wszystkich gości powitała Agata Nowak, dziękując
im za przybycie, zaś pracownikom DPS i członkom Stowarzyszenia Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych „Promień” za organizację całego przedsięwzięcia. Oficjalnie otwarcia Przeglądu dokonała Magdalena Biernacka starosta
nowodworski, która życzyła wszystkim zgromadzonym wspaniałej zabawy.
Natomiast Artur Pozorek p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej w imieniu marszałka województwa mazowieckiego przekazał organizatorom biesiady gratulacje. Do zabawy zachęcali także Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Paweł Calak wicestarosta nowodworski oraz Jerzy
Lubieniecki przewodniczący nasielskiej Rady Miejskiej.
Następnie Zespół „Promień” rozpoczął występy artystyczne i z humorem
wprowadził wszystkich w klimat cygańskiego wesela.
Przez cały dzień na estradzie i przy ognisku poszczególne placówki prezentowały swój dorobek artystyczny. Po wspólnych tańcach przy ognisku wszyscy
goście pojawiali się na scenie, gdzie otrzymywali nagrody. Podczas imprezy
wybrano też najpiękniejszą parę młodą.
Gościem specjalnym tegorocznego Przeglądu był Cygański Teatr Muzyczny „Terno” z Gorzowa, który po raz drugi zagościł w nasielskim DPS-ie.
Wspaniała muzyka sprawiła, że tańcom i bajecznie kolorowym korowodom
nie było końca. Wszyscy goście bawili się świetnie i na pożegnanie zapowiadali,
że wrócą do Nasielska za rok.
Dyrektor Agata Nowak z uśmiechem
na twarzy zapowiedziała, że tradycji
stanie się za dość i w przyszłym roku
po raz trzynasty zorganizowane będzie
cygańskie wesele.
(red.)

FOTOOBSERWATOR

Biało-czerwone zebry
Uczestnicy ruchu drogowego, zarówno
piesi, rowerzyści, jak i kierowcy pojazdów
mechanicznych zauważyć mogli w kilku
miejscach na terenie naszej gminy pewne drobne zmiany w oznakowaniu przejść
dla pieszych.
- W ramach bieżącego utrzymania dróg
Starostwo Powiatowe dokonało odtworzenia przejść dla pieszych w Dębinkach,
Starych Pieścirogach i na ulicy POW
w Nasielsku – informuje Radosław Kasiak
członek Zarządu Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim. Przejścia dla pieszych zostały pomalowane
w kolorach biało-czerwonych, co zwiększa ich widoczność. - Dodatkowo, na wniosek mieszkańców wsi Krogule, powstało nowe przejście
dla pieszych w tej miejscowości – dodaje radny powiatowy.
Michał B.
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KULTURA

Z NOK

Mają patent na kulturę
Już po raz kolejny Nasielski Ośrodek
Kultury wyłonił laureatów w konkursie „Mam patent na kulturę”. Jego
celem jest propagowanie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych,
integracja i zwiększenie aktywności
mieszkańców gminy Nasielsk oraz
pobudzenie ich kreatywności.
Do konkursu zgłoszono cztery
projekty, spośród których trzy zostały pozytywnie ocenione pod
względem formalnym i merytorycznym. Wśród nagrodzonych
znalazły się: Raggabarabanda –
singiel + teledysk, Festiwal Muzyki
Wielopokoleniowej „Pępek” i Wieś
aktywna-kreatywna.
W czwartek, 14 czerwca br., miało miejsce pierwsze spotkanie
w ramach projektu Wieś aktywna-kreatywna, które odbyło się w remizie w Psucinie.
Wniosek o pozyskanie funduszy
na ten cel złożyła sołtys Psucina, Małgorzata Kowalska. Zajęcia prowadziła

WARTO PRZECZYTAĆ

Blitzkrieg
na Metamfetaminie
Kiedy człowiek myśli, że wie już
dużo na dany temat, czasem, zupełnie niespodziewanie natrafia
na książkę, która samym tytułem
intryguje i zachęca do lektury.
Tak było w moim przypadku
z Trzecią rzeszą na haju.

pani Danuta Bolek z Kreatywnej Doliny Wkry. Zebrane panie poznawały
technikę decoupage na drewnie –
ozdabianie pudełek.
– To był wspaniały wieczór w luźnej atmosferze. Podczas zajęć miała
miejsce współpraca międzypokoleniowa  – były mama i córka, starsza
i młodsza siostra. Bardzo udana in-

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Spotkanie z pisarzem
14 czer wca uczniowie klas najmłodszych
S z ko ł y P o d s t a w o wej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja mieli okazję
uczestniczyć w bardzo
ciekawym spotkaniu
w Miej sko - G minnej
Bibliotece Publicznej
w Nasielsku. Znakomitym gościem naszego
spotkania był wybitny
pisarz książek dla dzieci, pan Wiesław Drabik. Ten niezwykle sympatyczny i zabawny
artysta jest autorem ponad dwustu bajeczek dla dzieci, które
ukazują się od 1995 r. Do najbardziej znanych książeczek należą:
„Bajka o Smoku i Kraku i o tym,
jak powstał Kraków”, „Awantura
na podwórku”, „Łakomczucha”,
„Kocie łakocie”. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszy się
seria: „Zostań Mistrzem”, jak znalazł na okres Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej.
Ciekawe jest to, że pan Wiesław
Drabik rozpoczął karierę pisarza
dość późno, bo w wieku ok. 40
lat, w dość nietypowych okolicznościach, co pokazuje, że życie
niesie ze sobą wiele niespodzia-

Życie Nasielska nr 14 (504); 29.06.–12.07.2018

tegracja – mówi Małgorzata Kowalska, sołtys Psucina.
W zajęciach uczestniczyło 12 pań
w przedziale wiekowym od 13. roku
życia do 44. Kolejne spotkanie odbędzie się 28 czerwca. Jego tematem będzie decoupage na metalu
(konewki). Do grupy dołączą kolejne trzy osoby, w tym pani ok. 60.
roku życia i 10-letnia dziewczynka. Świadczy to o udanej integracji międzypokoleniowej. Ostatnie
zajęcia zaplanowane są na 12 lipca
– decoupage na szkle (lampiony).
– W sobotę, 25 sierpnia zaplanowaliśmy imprezę plenerową z wystawą stworzonych prac. Będzie
animatorka, poczęstunek na słodko i być może grill – mówi sołtys
Psucina.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Środki na ten cel przeznaczył
Nasielski Ośrodek Kultury, w kwocie 2 390 zł.
W lipcu będzie miała miejsce
premiera teledysku nasielskiego zespołu Raggabarabanda,
a w sierpniu będzie miała miejsce
realizacja kolejnego nagrodzonego
przedsięwzięcia, tj. Festiwalu „Pępek”. W ramach festiwalu odbędą
się warsztaty śpiewacze z Justyną
Jary i tańce korowodowe kapeli Hałasy. Środki pozyskane z NOK-u na
ten cel opiewają na kwotę 4 500 zł.
E.G.

DKK

Po pierwszej wojnie światowej
Niemcy byli w trudnej sytuacji.
Z powodu traktatu wersalskiego zostali pozbawieni dostępu
do wielu surowców. Posiadali jednak wielu wybitnych naukowców
i z tego powodu inwestowano
w przemysł chemiczny, by syntezować, co tylko możliwe. Uzyskiwano w ten sposób syntetyczne
paliwo, kauczuk oraz… opiaty. Jak podaje autor książki, w 1926 roku
Niemcy stali na czele krajów produkujących morfinę i heroinę, a w przypadku tej drugiej substancji, aż 98 procent produkcji trafiało za granicę. Specjalnie do tych celów powstała nowa gałąź przemysłu, Dolina
Chemiczna, a znajdujące się tam firmy połączyły się w końcu w przedsiębiorstwo IG Farben. W jego skład wchodził między innymi, funkcjonujący do dziś, Bayer AG.
Prawdziwym hitem okazał się pervitin, tabletki na bazie metamfetaminy
(w późniejszym okresie dostępne również jako pralinki!). Miał on leczyć
apatię, depresję, melancholię i zaburzenia poznawcze. Sugerowano również, że może on pomóc na oziębłość seksualną kobiet. Było to coś,
czego dążące do potęgi nazistowskie Niemcy potrzebowały. Każdy
obywatel zobligowany był dawać z siebie wszystko i dążyć do imponujących osiągnięć, a pervitin zapewniał energię na to wszystko. Brali go
wszyscy, zarówno pracownicy umysłowi, jak i fizyczni. Zażywanie go
było swego rodzaju „chemicznym rozkazem”.
Eksplozja zażywania miała jednak nadejść wraz z wybuchem kolejnej
światowej wojny. Tutaj jednak zachęcam do samodzielnej lektury, ponieważ nie starczyłoby miejsca na wypisanie narkotycznych „osiągnięć”
tamtych czasów. Dość powiedzieć, że 35 milionów dawek pervitinu kursowało w żyłach niemieckich żołnierzy podczas inwazji na Francję. To,
co „pomagało” robotnikom, okazało się równie przydatne żołnierzom.
Autorem książki jest Orman Ohler, niemiecki pisarz, dziennikarz i scenarzysta, a Trzecia rzesza na haju, to jego pierwsza książka z gatunku literatury faktu. Przed jej napisaniem miał spędzić pięć lat na przeglądaniu
dokumentów w archiwach na terenie Niemiec i Stanów Zjednoczonych,
a także przeprowadzić wiele rozmów ze świadkami historii, historykami
wojskowości i lekarzami.
Paweł Kozłowski

Kryminał na lato
nek i w każdym momencie naszego życia można coś zmienić
na lepsze, potrzeba trochę odwagi i chęci. Pisarz opowiadał
ciekawe historyjki ze swojego
życia, mówił o swoim zajęciu
oraz o pracy ilustratora książek.
Uczniom bardzo podobało się
spotkanie, a w szczególności
śmieszne rymowanki, jakie pan
Wiesław w ymyślał na poczekaniu odnośnie imion dzieci.
Po i n te re s uj ą c y m s p o t k a n i u
maluchy kupił y książki i każde
z nich otrzymało zakładkę z wizerunkiem pisarza.
Dziękujemy bardzo za zaproszenie nas i miłe przyjęcie wszystk i m p ra c ow n i ko m b i b l i o te k i
w Nasielsku.
Anna Łączyńska

W sobotę, 16 czerwca br., w nasielskiej bibliotece odbyło się ostatnie
przed wakacjami spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawiana przez członkinie klubu książka
Aleksandry Marininy Motywy osobiste wzbudziła w uczestniczkach
dyskusji skrajne emocje.
Caryca rosyjskiego kryminału pisze w stylu charakterystycznym
dla wschodniej słowiańszczyzny, skupiając się na opisach rzeczy pozornie mało istotnych, ale
tworząc jednocześnie niepowtarzalny klimat swoich powieści,
za sprawą bogatego tła społecznego oraz opisów rosyjskich obyczajów i mentalności. Biorąc pod
uwagę, że autorka napisała już
około trzydziestu książek o Anastazji Kamieńskiej, oczywistym się
wydaje, że trafić się mogą w tym

dorobku książki lepsze i słabsze.
Tak też tym razem wśród głosów
broniących stylu pisarki, jako typowego dla rosyjskiego kryminału, pojawił się zarzut, że taki sposób
pisania i prowadzenia akcji jest infantylny i daleko jej do mistrzów
literatury rosyjskiej pokroju Fiodora Dostojewskiego. Jak wiadomo,
o gustach się nie dyskutuje, więc
nie każda książka każdemu będzie
się podobać. Faktem jest, że kryminały Marininy nie ociekają krwią
i nie są przepełnione przemocą,
lecz pomimo tego mają swój urok.
Po dyskusji na temat powieści uwaga klubowiczek skupiła się na sprawach bieżących naszej lokalnej
społeczności oraz na planowaniu
działań klubu w okresie powakacyjnym. Już wiadomo, że na spotkaniu 15-stego września omawiać

będziemy dwie książki: Anthonego Flinta Le Corbusier architekt
jutra oraz Wizjera Krystyny Kofty. W jesiennych planach znalazł
się również wyjazd do teatru. Serdecznie zapraszamy do dołączenia do Dyskusyjnego Klubu Książki
w Nasielsku.
Ewa Laskowska

29.06.–12.07.2018; Życie Nasielska nr 14 (504)
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Wicemistrzowie Agroligi 2017

SWS „Jan – Pol”
z Mazowiecką Marką
Ekonomii Społecznej

W czwartek, 14.06.br. w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się gala Agroligi 2017. Była
to już 25. edycja tego konkursu. Uczestniczyli w niej najlepsi w kraju rolnicy i przedstawiciele
najprężniej rozwijających się firm z branży rolno-spożywczej. Od 2008 roku honorowy patronat
nad konkursową galą sprawuje prezydent RP.
Konkurs ten organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez wojewódzkie ośrodki doradztwa
rolniczego, zaś na szczeblu krajowym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Jego celem jest promocja
rolników oraz firm, które mogą się poszczycić
produkcją wyrobów najwyższej jakości na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Jego laureaci
otrzymują tytuły: Mistrz Krajowy AgroLigi, Wicemistrz Krajowy AgroLigi, Laureat Krajowy AgroLigi.
Wśród wielu nagrodzonych znaleźli się także mieszkańcy naszej gminy, państwo Hanna i Krzysztof Kowalscy z Winnik.
Z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymali oni nagrodę i tytuł Krajowego Wicemistrza AgroLigi 2017 w kategorii
Rolnicy oraz od Prezesa KRUS, nagrodę za przestrzeganie zasad bhp i dbałość o estetykę obejść gospodarskich.
Gratulujemy!
(red.)

MUZYCZNIE

Warsztaty muzyczne w Czerwińsku
Od 15 do 17 czerwca br. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Czerwińsku nad Wisłą odbywały się warsztaty muzyki liturgicznej pt. „Szukajcie wpierw
Królestwa Bożego”. Organizatorami tego wydarzenia byli:
Chór Lira z parafii św. Wojciecha
w Nasielsku, Chór Maus z parafii św. Anny w Strzegowie oraz
Stowarzyszenie Vox Musicorum.
W zajęciach warsztatowych
uczestniczyli chórzyści, członkowie zespołów muzycznych,
kantorzy oraz wszyscy zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności wokalnych. W sumie wzięło w nich udział 50 osób z Nasielska,
Modlina, Strzegowa, Płońska, a nawet okolic Olsztyna.
Celem warsztatów było: doskonalenie emisji głosu uczestników zajęć, podniesienie estetyki wykonawczej repertuaru wielogłosowej muzyki liturgicznej oraz kształcenie
umiejętności przygotowania
oprawy muzycznej mszy świętej i innych uroczystości kościelnych.
Zajęcia w grupach prowadzili
uznani twórcy muzyki liturgicznej: Paweł Bębenek i Piotr Pałka.
Organizatorzy zapewniali także
uczestnikom zajęć nocleg i wyżywienie w Klasztorze Księży
Salezjanów w Czerwińsku.
(red.)

W piątek, 8 czerwca br., w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie pod hasłem
„W ekonomii społecznej liczą się ludzie”
odbyły się IV Mazowieckie Spotkania
z Ekonomią Społeczną.
W programie konferencji znalazły się
interesujące wykłady poświęcone
ekonomii społecznej, a jednocześnie
odbywały się targi, podczas których
wystawcy promowali swoje produkty.
Najważniejszym punktem konferencji było
wręczenie wyróżnień tegorocznym laureatom
Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.
Drugi raz z rzędu Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan-Pol”, mające swoją siedzibę w Starych
Pieścirogach, zostało nagrodzone w tym konkursie.
Na tej uroczystości nasze Stowarzyszenie reprezentowali: Renata Trzcińska
i Tadeusz Strzeszewski, którzy z rąk Elżbiety Lanc, członka zarządu województwa mazowieckiego i Artura Pozorka, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej, otrzymali ozdobne tabliczki uprawniające do używania
logotypu marki oraz sadzonki platanów jako symbolu stabilności i trwałości.
W tegorocznej edycji kapituła konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej przyznała wyróżnienia 26 podmiotom ekonomii społecznej oraz
16 partnerom z otoczenia ekonomii społecznej.
(red.)

U NAS

„Moja szkoła”
z wizytą w ŻN
W piątek, 15 czerwca br., do Nasielskiego Ośrodka Kultury zawitała grupa dzieci z koła dziennikarskiego, działającego w Szkole Podstawowej
nr 2 wraz z Agnieszką Sztabnik, nauczycielką informatyki i matematyki.
Uczniowie, którzy na co dzień tworzą własną gazetkę pt. „Moja Szkoła”,
chcieli zobaczyć, jak wygląda praca w redakcji „Życia Nasielska”.

Dzieci przywitała Iwona Pęcherzewska, redaktor naczelna ŻN. Pokazała
im swoje miejsce pracy, opowiedziała o etapach tworzenia gazety oraz
o historii nasielskiego pisma. Zaprosiła do zapoznania się z programami
komputerowymi, dzięki którym gazeta jest składana, a następnie wysyłana
za pośrednictwem Internetu do drukarni. Techniczne ciekawostki tworzenia ŻN zaprezentował Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury,
odpowiedzialny od lat za skład nasielskiej gazety. Przy współpracy z dziećmi stworzył specjalną okładkę „Życia Nasielska”.
E.G.

Podziękowania
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
składa serdeczne podziękowanie
Państwu Barbarze i Grzegorzowi Arciszewskim
za wsparcie rzeczowe dla społeczności uczniowskiej
z okazji Dnia Dziecka.
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Z UM. Popowo Borowe

Ku czci Żołnierzy Niezłomnych
W niedzielę, 17 czerwca br., w Popowie Borowym odbyły się uroczystości upamiętniające losy
żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z patrolu należącego
do oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza - „Roja”, którzy zginęli podczas walki z żołnierzami UB.
Byli to: plutonowy Władysław Grudziński ps. „Pilot”; starszy strzelec
Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk”;
starszy strzelec Czesław Wilski ps.
„Brzoza”, „Zryw”; starszy strzelec
Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda”.
Pierwsza część uroczystości odbyła
się przy przydrożnym krzyżu w Popowie Borowym – miejscu upamiętnienia czwórki
poległych żołnierzy.
Najpierw Krzysztof
Miller, kierownik Wydziału Administracji
i Nadzoru nasielskiego UM, w imieniu
burmistrza Nasielska,
powitał wszystkich
gości, w tym szczegó l n i e c z ł o n ków
rodzin poległ ych
żołnierzy.
Po odegraniu Hymnu Pań st wowe go przez Nasielską Orkiestrę Dętą
pod batutą Pani Joanny Ostaszewskiej, rozpoczęła się msza św. polowa sprawowana przez ks. Biskupa
Mirosława Milewskiego, Biskupa
pomocniczego
Diecezji Płockiej
oraz ks. Tadeusza
Jabłońskiego z parafii Nuna. Podczas
eucharystii biskup
Milewski poświęcił
odnowiony krzyż
upamiętniający poległych żołnierzy.
Następnie nadszedł
czas na przemó-

wienia oraz podziękowania
dla wszystkich osób, które
włączyły się w organizację
tegorocznych uroczystości.
Po przemówieniach rozpoczął się Apel Pamięci, w którym wzięła udział Kompania
Honorowa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia
pod dowództwem porucznika Marcina Stysia. Apel
Pamięci odczytał podporucznik Jacek Prokopek.
Dla uczczenia poległych
żołnierzy NZW po zakończeniu Apelu Pamięci, Kompania
oddała trzykrotną salwę honorową,

po czym delegacje różnych instytucji i organizacji złożyły przy krzyżu
wiązanki kwiatów.
W drugiej części uroczystości, która
odbywała się na placu Szkoły Pod-

Fot. UM Nasielsk/M.Tracz

stawowej w Popowie Borowym, jej
uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji pn. „Bohaterowie
z Popowa Borowego”
przygotowanej przez
panią Annę Śnieżko.
Pani Anna jest żoną
wnuka starszego sierż a n t a W ł a d y s ł a wa
Grudzińskiego, pseudonim „Pilot” i autorką książki pod tytułem
„Żona Wyklęta”. Tuż
po prelekcji rozpoczął
się Bieg pod nazwą
„Trop em Wilcz ym .
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych ”.
Głównym dystansem
nasielskiej edycji Biegu był symboliczny dystans 1963 metrów,
upamiętniający rok śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka ps. „Lalek”, natomiast
drugim dystansem do pokonania
było 6 kilometrów. Dużym zainteresowaniem cieszył się również
Piknik pod nazwą „Drogi Żołnierzy
Niezłomnych”, który przygotowany został przez Muzeum 2 Korpusu
Polskiego z Józefowa oraz wystawa
„Po nici światła cz. II Podziemna
Armia Powraca”. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję skosztować
także grochówki przygotowanej
przez Ochotniczą Straż Pożarną
z Nasielska. Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród najlepszym uczestnikom Biegu.
(red.) za: www.nasielsk.pl
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Z GMINY

Polska z góry w Chrcynnie
W ramach promocji
drugiego sezonu programu „Polska z góry”,
emitowany przez polski kanał dokumentalny Planete+, redakcja
„Życia Nasielska”, obok
takich mediów jak „Gazeta wyborcza”, czy
portal Onet.pl, otrzymała zaproszenie na lot
motolotnią. Do udziału
w przedsięwzięciu oddelegowany został Michał Brodowski, który zawsze chętnie stawia czoła nowym wyzwaniom.
– O tym, że będę leciał motolotnią, wiedziało tylko kilka osób. Nie chciałem,
żeby mnie wcześniej zniechęcano sugestiami, że to niebezpieczne. Uznałem,
że jeśli takie atrakcje są dostępne na rodzimym lotnisku, to warto z nich skorzystać – wspomina Michał.
Lot wyznaczono na środę, 13 czerwca br. Tego dnia na lotnisku w Chrcynnie
ekipa programu spotkała się z zaproszonymi gośćmi. Podstawowym założeniem takiego eventu było pokazanie dziennikarzom Polski z lotu ptaka, by mogli na własnej skórze poczuć emocje związane z takimi widokami. Za sterami
motolotni siedzieli zawodowcy – wśród nich nasielszczanin Paweł Maliszewski,
aktualny Mistrz Polski w lotach motolotnią. Lot każdego uczestnika trwał około
20 minut.
– Wsiadając na motolotnię, zostałem przypięty pasami. Nie było spadochronu czy innej asekuracji. Jedyne, czego możemy się trzymać, to pasy lub krawędź kadłuba motolotni. Nie jest wskazane łapanie za głowę pilota lub stery,
które mamy przed sobą, bo mogłoby się to źle skończyć. Taki lot motolotnią
dostarcza zupełnie innych emocji niż lot samolotem. Tu nie ma wygodnego
fotela i małego okienka, są za to niezapomniane emocje i wspaniałe widoki
– relacjonuje Michał. – Przy takiej wyprawie niezwykle ważny jest ubiór, koniecznie muszą to być długie spodnie i bluza na długi rękaw. W górze, na wysokości 200-300 metrów nad ziemią dość mocno wieje i jest chłodno. Miałem
to szczęście, że mój lot przedłużył się ze względu na lądujących skoczków.
Polecieliśmy najpierw nad Zalew Zegrzyński. Pogoda była dobra, widoczność
również, dlatego w zasięgu wzroku miałem równocześnie Nasielsk, Twierdzę
Modlin i Warszawę – dodaje.
Pierwsza seria serialu dokumentalnego „Polska z góry” okazała się sukcesem,
dlatego twórcy programu postanowili przygotować kolejne 12 odcinków, które
obejrzeć w każdy poniedziałek o godzinie 18:30. Emisję pierwszego odcinka
nowej serii zobaczyć można było 18 czerwca.
Co ciekawe, również Nasielsk ma szansę być bohaterem odcinka specjalnego „Polski z góry”. Od 11 lipca do 1 sierpnia będzie można głosować
w specjalnym plebiscycie na stronie www.twoje-miasto.planetplus.pl – o czym
na pewno będziemy jeszcze informować. Głosy oddane na każdą miejscowość zostaną przeliczone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców, dlatego
nawet najmniejsza wieś ma szansę zwyciężyć – zapowiadają twórcy na swojej
stronie internetowej. Odcinek przedstawiający zwycięską miejscowość obejrzeć będzie można również w Internecie.
(red.)

Z UM

Mazowieckie Dni Rolnictwa
XIX Mazowieckie Dni Rolnictwa
połączone z Mazowiecką Wystawą
Zwierząt Hodowlanych to najważniejsze wydarzenie branżowe organizowane w centralnej Polsce. Targi
odbyły się w dniach 16-17 czerwca
na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku.
Oszacowano, że w ciągu dwóch
dni imprezę odwiedziło ok. 70 tys.
zwiedzających. Bardzo atrakcyjny
dla widzów i uczestników okazał
się VIII Turniej Ekologiczny, którego organizatorami byli: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Bank Spółdzielczy w Płońsku, Nadleśnictwo Płońsk, Urząd Miejski
w Nasielsku, natomiast sponsorami: Urząd Miasta w Płońsku, Urząd
Gminy w Płońsku, Koło Pszczelarzy w Płońsku i Kancelaria Adwokacka BDG CONSULTING .

W turnieju wzięło udział
10 drużyn. Zwyciężyła drużyna „Jakubiak ”, a wszystkie
pozostałe został y
uhonorowane nag rodami rzeczo wymi, zakupionymi
dzięki uprzejmości organizatorów
i sponsorów.
Idea konkursu, jaką
jest propagowanie
ekologii i ochrony środowiska, zyskała uznanie
uczestników i widzów. Zadania
konkursowe nie tylko bawiły, ale
uczyły i zmuszały do myślenia zarówno uczestników, jak i obserwatorów. W konkursie brały udział
świetnie przygotowane, dwie rodzinne drużyny z Gminy Nasielsk:

Kowalscy i Rutkowscy. Nasze drużyny zostały nagrodzone rowerami ufundowanymi przez Burmistrza
Nasielska. Koło Pszczelarzy w Płońsku przekazało natomiast dla Miasta Nasielsk dyplom Przyjaciela
Pszczół.
Wydział Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Ze wzruszeniem pożegnali proboszcza
W niedzielę, 24 czerwca br., o godz.
12.00 w parafii św. Katarzyny odprawiona została msza święta dziękczynna za 45 lat posługi kapłańskiej
i 30 lat pracy w parafii św. Katarzyny
nasielskiego dziekana ks. proboszcza
Jana Majewskiego.
Licznie zgromadzeni parafianie
z łezką wzruszenia dziękowali księdzu
za dobra okazywane im przez tak
wiele lat. W imieniu całej parafii kwiaty i podziękowania złożyły kolejno
delegacje, m.in.: dzieci i młodzieży,
ministrantów i obsługi liturgicznej,
przedstawicieli rady pedagogicznej i obsługi administracyjnej Szkoły
Podstawowej w Starych Pieścirogach,
przedstawicieli Morgów, Mogowa,
Nowych Pieścirogów, wszyscy członkowie kół Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej, Odnowy w Duchu
Świętym i koło Radia Maryja.
Wzruszeni parafianie kilkukrotnie bili
księdzu proboszczowi gromkie brawa, a także zaśpiewali mu: „Życzymy,
życzymy”.
Dodatkowo parafianie składali księdzu Janowi gorące życzenia z okazji
imienin.

Swoją posługę i najważniejsze wydarzenia z życia najlepiej obrazują słowa
pożegnania księdza Jana Majewskiego
skierowane do swoich, jak zauważył
proboszcz, ukochanych parafian.
– Przed dwudziestu siedmiu laty był
czas powitania. A dzisiaj nastał czas
pożegnania. Św. Paweł mówił bardzo
pięknie stosownie do tej właśnie sytuacji, że w każdym położeniu dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola
Boża w Jezusie Chrystusie względem Was, za wszystko dziękujcie
Bogu. Stosując się do słów św. Pawła, chciałbym dzisiaj bardzo gorąco
podziękować najpierw Panu Bogu
za czas spędzony w tej parafii,
za posługi kapłańskie. Chcę też Wam
drodzy parafianie podziękować
za każdy dzień spędzony z Wami.
Za każdy rok, za współpracę w dokonywaniu przeróżnych dzieł. Doświadczyłem od was wiele dobroci, wiele
serca i nie jestem w stanie się wam za
to odwdzięczyć – mówił wzruszony
proboszcz Jan Majewski.
Jak mówił ksiądz, do parafii
św. Katarzyny przyszedł z woli
Bożej wyrażonej w decyzji księdza biskupa Zygmunta Kamińskiego, który najpierw mianował
go wikariuszem parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Równocześnie ks. Majewski w Pieścirogach
pełnił funkcję katechety. Najpierw
w punkcie katechetycznym, a potem w szkole. W 1991 roku ksiądz
biskup mianował młodego ks. Jana
Majewskiego proboszczem parafii
św. Katarzyny w Nasielsku.
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Z okazji 80-tych urodzin,
Kochanej Mamie i Babci

Stefanii Moczydłowskiej
z Torunia Dworskiego

urodzinowy bukiet najwspanialszych życzeń:
zdrowia, uśmiechu i szczęścia,
radości każdego dnia
oraz wszelkiej pomyślności,
przesyłają:
córki z mężami,
wnuki oraz prawnuki
– Wszystkie moje siły tak duchowe,
jak i fizyczne całkowicie poświęciłem budowie kościoła duchowego
i materialnego. Najpierw, co dobrze
na pewno pamiętają starsi, budowaliśmy kaplicę, która miała pełnić funkcję kościoła. Pragnienie wśród ludzi
kaplicy było tak duże, że po trzech
miesiącach od rozpoczęcia budowy została odprawiona w niej pierwsza msza św. A ksiądz biskup, który
wkrótce potem dokonał poświęcenia
kaplicy mówił, że to był cud nad Nasiołką – wspominał nasielski dziekan.
Ksiądz przygotował gorące pożegnanie skierowane
do ludzi, którzy przyczynili
się w dużym stopniu do organizacji budowy kościoła.
Jak żartował nade wszystko
chciał podziękować pani Lisickiej, która nie szczędziła
wtedy jeszcze swoich młodych sił i zdrowia, by budowana wtedy kaplica powstała.
– Nie mówiłem tego wcześniej, starałem się nie podkreślać,
nie ujawniać jej zasług, aby nie popadła w pychę, więc raczej wolałem
ostrożnie. Ale prawda jest taka, jak
tutaj powiedziałem – żartował ksiądz
proboszcz.
Jak zauważył ksiądz Jan, wszystko, co
udało mu się zrobić, a do tego można wpisać chociażby budowę kaplicy,
plebanii, kościoła, możliwe było dzięki
łasce boskiej i dzięki parafianom.
– Ukochałem was wszystkich i każdy
z Was jest mi drogi, ponieważ widzę
w Was dzieci Boże odkupione krwią
Chrystusa. Marzyłem o tym i się modliłem, abyście wszyscy służyli Bogu
i przestrzegali jego przykazań. Cieszyłem się i dziękowałem Panu Bogu,
kiedy przychodziliście do Chrystusa,
aby posilać się Jego Ciałem. Jedynym moim pragnieniem było i jest
by wszyscy, Wy i ja, byśmy byli zbawieni. Żeby nikt z nas nie utracił życia
wiecznego – mówił ks. Jan.

Jak zaznaczył ks. Jan Majewski,
nie wątpi, że zdarzyły mu się w jego
pracy jakieś niedociągnięcia. Powiedział, że być może komuś zrobił jakąś
przykrość, za wszelkie jednak takie
sytuacje gorąco przepraszał i deklarował, że wszystkim także wybacza,
jeżeli były swego rodzaju niesnaski.
Ksiądz gorąco też wspominał wszystkich wikariuszy, z jakimi spotkał się
w czasie swojej kadencji. Proboszcz
pokusił się także o podsumowanie
swoich 27 lat w parafii.
– W tym czasie chrztów było 977,
ślubów 369, pogrzebów 747. Pierwszych komunii świętych było 262,
bierzmowanie w tym czasie przyjęło
1209  osób. Za to niech będą Bogu
dzięki. Kończąc posługę w parafii
chcę oświadczyć, że nie zostawiam
żadnych długów. A jeszcze coś tam
w banku zostało. Może nie góry,
ale taka mała górka, została dla następcy, czyli proboszcza, który przyjdzie, żebym on tym rozporządzał
– poinformował ks. Jan Majewski.
Na zakończenie swojego pożegnania
parafrazował piosenkę zespołu Golec,
którzy śpiewali o bagnie i kretowisku.
Na tego rodzaju pieścirogowskim terenie ku Bożej chwale i dzięki zaangażowaniu księdza powstało nie San
Francisco, ale kościół parafialny, plebania, tymczasowa kaplica i parking.
– Pozwólc ie, że podziękuję
za wszystko, przepraszam za niedociągnięcia, a przede wszystkim polecam się modlitewnej pamięci. Niech
Bóg Wam błogosławi. Bądźcie szczęśliwi pod opieką nowego duszpasterza. Będzie zapewne jeszcze wiele
okazji do spotkań, wspólnej modlitwy,
bo jak wiecie nie wyjeżdżam, zostaję w parafii. Bóg zapłać za wszystko –
powiedział ksiądz Jan Majewski.
Podziękowania za dwa lata posługi otrzymał od parafian także ksiądz
wikariusz Michał Gołębiewski, który opuszcza parafię św. Katarzyny
w Nasielsku.
Ewelina G.
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Burmistrz z absolutorium

dokończenie ze str. 5

Ostatecznie Bogdanowi Ruszkowskiemu burmistrzowi Nasielska, przy
10 głosach „za” i przy 3 „wstrzymujących się” udzielono absolutorium
za wykonanie budżetu za rok 2017 r.
– Wszystkim osobom, które przyczyniły się do wykonania budżetu
bardzo dziękuję. Pewnie można było więcej zrobić. To, co się udało
osiągnąć, to zasługa państwa, sołtysów. To zasługa osób, które ze mną
współpracują – mówił burmistrz Bogdan Ruszkowski.

Blok uchwał

W trakci sesji Rady Miejskiej podjęto blok uchwał. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2017 rok. Następnie podjęto uchwały w sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nasielsk oraz zmiany
uchwały budżetowej gminy Nasielsk na rok 2018. W dalszej kolejności
radni podjęli uchwałę, iż rondo będzie nosić imię księdza prałata Kazimierza Śniegockiego. Uchwalono także regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem
prowadzącym jest gmina Nasielsk.
Podjęto również dwie uchwały w sprawie dzierżawy. Rada zdecydowała o tym, by działka o powierzchni 3 tys. m2 nad rzeką Wkrą w Borkowie była dzierżawiona kolejny rok przez dotychczasowego dzierżawcę.
Przyjęto też program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie
gminy. Rada poparła działania dotyczące rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Ustalono także regulamin korzystania
ze Stadionu Miejskiego oraz opłat za korzystanie z niego.

Mniejsza pensja burmistrza

W związku z dostosowaniem uchwały RM do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obniżki wynagrodzenia dla pracowników samorządowych radni podjęli także uchwałę dotyczącą zarobków burmistrza
Nasielska. Bogdan Ruszkowski będzie zarabiał teraz o 20% mniej niż dotychczas. Składniki jego wynagrodzenia to: 4 800 zł – wynagrodzenie
zasadnicze, 2 100 zł– dodatek funkcyjny, dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego –
2 760 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie 960 zł. Łącznie wynagrodzenie opiewać będzie
na kwotę 10 620 zł.

Odpowiedzi burmistrza

W odpowiedzi na zapytania radnych Jerzy Lubieniecki przewodniczący
RM odczytał informację dotyczącą podsumowania koncertu charytatywnego „Disco Nasielsk dla Karoliny Wodyńskiej”. Następnie burmistrz
Nasielska odpowiedział na pytania radnych. W kwestii drogi przy supermarkecie Biedronka wyjaśnił, że firma, która miała przygotować projekt,
będzie pociągnięta do odpowiedzialności finansowej. W przypadku połączenia ulicy Wiśniowej z Elektronową, w lipcu gmina wystąpi o pozwolenie na budowę, a wniosek na budowę kanalizacji na ulicy Słonecznej
będzie rozpatrzony do końca czerwca br.
Ulica Leśna, o którą pytała radna Danuta Białorucka, będzie na bieżąco
utrzymywana do czasu uzyskania decyzji środowiskowych na budowę
kanalizacji, a następnie przy jej budowie w jednej inwestycji położony
zostanie tam również asfalt. W kwestii skate parku burmistrz powiedział,
że jest on przekazany szkole i to ona utrzymuje tam porządek. Burmistrz
wyjaśnił również, że wniosek o modernizację budynku po szkole w Nunie nie otrzymał dofinansowania, ponieważ za późno zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Kolejny wniosek będzie składany
po wakacjach.
Natomiast odpowiedź w sprawie OSP Nuna przygotowana zostanie
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Rozliczenie koncertu
„Disco Nasielsk 2018”
Od koncertu charytatywnego „Disco Nasielsk 2018” zorganizowanego na rzecz Karoliny Wodyńskiej borykającej
z chorobą nowotworową minęły prawie 3 miesiące. Impreza, której organizatorami byli Adam Balcerzak, redaktor
naczelny Tygodnika Nowodworskiego oraz firma Inkevent, miała miejsce 8 kwietnia br.
Dopiero, 21 czerwca br., podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, po interwencji radnych, organizator nadesłał sprawozdanie finansowe z imprezy. Wskazał, że na rzecz Karoliny zebrał 2 tys. zł, jednocześnie deklarując, że przekaże
je rodzinie w poniedziałek, 25 czerwca br.
Pierwotnie organizator koncertu „Disco Nasielsk
Rozliczenie, które organizator przygotował i dostarczył nasielskim
2018” deklarował, że na rzecz Karoliny przeradnym prezentuje się następująco:
kazane zostaną środki pozyskane ze sprzedaży biletów, a zespoły muzyczne wystąpią KOSZTY:
charytatywnie, za tzw. zwrot kosztów dojazdu. * Honoraria zostały wypłacone siedmiu zespołom: Exaited, Camasutra,
Ceny biletów, w informacjach podawanych na Verba, Stashka, Gosia Andrzejewicz, Joker oraz Claudi – łączna kwota:
16 050 złotych
FB Tygodnika Nowodworskiego, wahały się od
* Wynajem agregatu prądotwórczego – 1 300 złotych
15 przez 20 do 32 zł (normalne) oraz bilety VIP
* Obsługa techniczna imprezy – 5 000 złotych
po 150 zł. Wśród sponsorów wymienianych * Wynajem 5 toalet przenośnych – 600 złotych
przez pana Adama na FB byli m.in.: sklep Guli- * Ochrona – 20 licencjonowanych ochroniarzy – 4 250 złotych
wer, sklep Berta&Gravomach, Bank Spółdzielczy * Promocja imprezy (druk plakatów i 850 biletów) – 500 złotych
w Nasielsku, Firma Kaba, Firma Baz Bruk, Państwo
KOSZTY RAZEM – 27 700 złotych
Arciszewscy, Państwo Bieleccy. W jakich cenach ZYSK:
ostatecznie sprzedawane były bilety i jak szczo- * Wynajem tzw. „placowego” osobom handlującym – łącznie 2 000 zł
drzy okazali się sponsorzy, dokładnie nie wiemy. * Sponsorzy – 1000 złotych
Organizator koncertu w emocjonujących wpi- * Przedszkole pod Fiołkami – 850 złotych
sach na FB podkreśla swoje rozczarowanie za- * Sprzedaż biletów – 25 770 złotych (20 biletów VIP po 150 złotych
– 3000 złotych oraz 759 biletów zwykłych)
angażowaniem nasielskiej społeczności. Jego
* Anonimowy darczyńca w dniu imprezy – 150 złotych
zdaniem stosunkowo niskiej zbiórce środków fiZYSK RAZEM – 29 700 złotych
nansowych winna jest mała frekwencja podczas
koncertu i małe zaangażowanie sponsorów.
Do momentu wysłania gazety do drukarni, tj. 27 czerwca, pieniądze nie zostały przekazane państwu Wodyńskim.
(red.)

ZHR

Harcerze zbierali fundusze na obóz
W związku z przygotowaniami do trzytygodniowego Letniego Obozu,
harcerze z 1. Nasielskiej Drużyny Harcerzy „Błękitna Armia” zorganizowali w niedzielę, 17 czerwca, Akcję Zarobkową na terenie kościoła
św. Wojciecha w Nasielsku.
Mieszkańcy naszej gminy mogli wesprzeć harcerzy, kupując ciasta, lemoniadę, watę cukrową, grochówkę. Do dyspozycji mieszkańców były
też loteria fantowa oraz trampolina. Dodatkowo harcerze wystawili wernisaż pt. „Młodzież konspiracyjna”, by ukazać naszej wspólnocie działania Szarych Szeregów podczas II wojny światowej. Ten mini-festyn
miał trzy cele. Po pierwsze – zebranie funduszy na Letni Obóz, aby
odciążyć finansowo rodziców. Po drugie – zbudowanie w harcerzach
świadomości, że nic nie przychodzi za darmo i należy podejmować się wszelkiej pracy. I po trzecie – miała być
to kolejna akcja promująca nasielskich harcerzy.
Harcerze dziękują wszystkim mieszkańcom gminy za wsparcie finansowe podczas Akcji, a także księdzu Proboszczowi, dzięki któremu mogła się ona odbyć.
CZUWAJ!
ćw. Daniel Królak

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Uczniowie podsumowali B&N

na piśmie. W miarę możliwości będą dobudowywane kolejne punkty
oświetlenia ulicznego – w tym na ulicy Dąbrówki, o którą pytał radny
Henryk Antosik. O podkaszanie rowów wzdłuż dróg gminnych zapytał radny Andrzej Malon. Dyrektor ZGKiM Lidia Rutkowska zapewniła,
że takie prace są obecnie prowadzone.
Po przedstawieniu pism, które wpłynęły do Rady Miejskiej, zakończono obrady.
(red.)

B&N to tajemniczo brzmiący skrót, ale uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2 doskonale wiedzą ,o co chodzi. To trzyletni program profilaktyczny, którego pełna nazwa brzmi
„B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu
drogowego”.
We wtorek, 12 czer wc a, w Szkole Podstawowej
nr 2 odbyło się podsumowanie z realizacji tego programu. Uczniowie biorący udział w tym projekcie przygotowali przedstawienie, na które składały się scenki, wiersze
i piosenki promujące bezpieczne zachowanie na drodze
i wystąpili przed
swoimi kolegami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi. Wśród widzów byli m.in.:
Magdalena Biernacka starosta powiatu nowodworskiego, Dariusz
Leszczyński komendant Komisariatu Policji w Nasielsku i zastępujący
burmistrza Nasielska Andrzej Krzyczkowski Kierownik Wydziału Zarządania Kryzysowego. Warto podkreślić, że autorami słów byli sami
uczniowie.
Uroczystość była też okazją do wręczenia nagród w wielu konkursach
o tematyce bezpieczeństwa.
(mb)
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NASIELSK BASZTA TEAM

Zabiegam o czysty
Nasielsk już za nami
Toniemy w śmieciach – tak w skrócie można opisać naszą ekologiczną inicjatywę „Zabiegam o czysty Nasielsk”. W sobotę,
9 czerwca br., uzbieraliśmy niezliczoną ilość śmieci w ramach
gminnej akcji „Nasz czysty Nasielsk”. Wstyd, że w XXI. wieku,
gdzie świadomość ekologiczna jest duża, śmieci zamiast w koszu, lądują w rowach, lasach. Opony, ubrania, butelki to śmieci,
które główne znaleźliśmy i które na pewno jeszcze leżą w niejednym rowie. Po za nimi, zebraliśmy opony, pampersy, szyby
samochodowe, telewizory, krzesła – czy oby na pewno nie mają

one swojego miejsca? Dostaliśmy z urzędu w Nasielsku 120 worków, a drugie tyle wzięliśmy ze sobą. Razem z poprzednią naszą
akcją „Plogging” uzbieraliśmy około 300 worków i wiele innych
śmieci, które nie zmieściły się do worków w ciągu zaledwie 4 godzin. Tomasz Krasoń na naszym profilu facebookowym napisał
„Baszta nigdy nie śpi” – my nie możemy być obojętni wobec naszego środowiska, zwłaszcza że biegamy i spacerujemy głównie
po lasach i bocznych drogach, a tam jest najwięcej śmieci.
Nasza akcja nie odbyłby się, gdyby nie wsparcie dobrych ludzi.
Podziękowania kierujemy głównie do sołtysa Głodowa, Piotrka
Gogolewskiego, jego rodziny, sąsiadów, a także 425. WDH Knieje i harcerzy, którzy pełni poświęcenia walczyli ze śmieciami, nie
zważając na własne zdrowie. Spędzili oni z nami bardzo pracowitą sobotę, sprzątając tereny Głodowa i tereny zielone okalające
stawy obok Paulinowa i Młodzianowa. Na zakończenie upalnej
i pracowitej soboty, odpoczywaliśmy, biesiadując przy ognisku.
(IW)

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Czym jest okrucieństwo
wobec zwierząt?
Wyobraźmy sobie człowieka, który
trzyma w ciągłym zamknięciu dwu
i pół letnie dziecko!
Nie pozwala mu się bawić, nie opowiada bajek i nie czyta książek!
Człowiek, który nie karmi i nie poi
takiego maluszka, nie szczepi ani
nie leczy, kiedy choruje! W zimie
nie ogrzewa pokoju, a w lecie karze
stać dziecku na słońcu bez możliwości schronienia w cieniu! Na koniec wywozi do lasu i tam zostawia
samo, bezbronne! Jak nazwalibyście
takiego człowieka? Proszę teraz
wypowiedzieć trzy pierwsze słowa, jakie przyszły wam na myśl. No
właśnie...Dzisiaj wiemy już, że psy
(ssaki) odczuwają tak jak 2,5-letnie
dzieci.
Mózg psa zbudowany jest z tych
samych struktur, co mózg człowieka, co znaczy, że pies jest w stanie odczuwać te same emocje. W
organizmach psów zachodzą takie same procesy chemiczne, jak
u ludzi. U psa i u człowieka wydziela się również hormon oksytocyny, który związany jest z miłością
i uczuciami w stosunku do innych.

Najnowsze badania wykazują, że
małe dzieci mają ograniczony zestaw emocji, ale z biegiem czasu
emocje dziecięce zaczynają się
różnicować. Na tej podstawie badacze doszli do wniosku, że umysł
psa można porównać do umysłu
człowieka w wieku dwóch – dwóch
i pół lat. Odnosi się to do większości zdolności umysłowych, włączając emocje. Co do fizycznej strony,
to nie ma już wątpliwości, że pies
odczuwa ból, pragnienie, głód itp.
Neurologiczny mechanizm odczuwania bólu jest niemal identyczny
u psów i ludzi. W obu przypadkach pierwsze sygnały bólu pochodzą od wolnych zakończeń
nerwowych w skórze i ścieżkami
nerwowymi wiodą od receptorów
do mózgu. Dlaczego więc zgadzamy się i tolerujemy złe praktyki
obchodzenia się ze zwierzętami?
Czy mamy dwie moralności?
Warto sobie przypomnieć, że dobrostan zwierząt ujęty jest w zasadzie pięciu wolności:
1. Zwierzę jest wolne od głodu, pragnienia i niedożywienia, ponieważ

posiada stały dostęp do wody pitnej i odpowiedniego pokarmu.
2. Zwierzę jest wolne od dyskomfortu fizycznego i termicznego,
ponieważ ma dostęp do bezpiecznego schronienia i wygodnego
miejsca odpoczynku.
3. Zwierzę jest wolne od bólu, urazów i chorób, dzięki odpowiedniej
profilaktyce i/lub szybkiej diagnostyce i leczeniu.
4. Zwierzę jest w stanie wyrazić
większość swoich normalnych zachowań, ponieważ posiada wystarczającą ilość miejsca, zapewnione
odpowiednie wyposażenie i towarzystwo innych zwierząt swojego
gatunku.
5. Dzięki odpowiednim warunkom mającym na celu zapobiegać
psychicznemu cierpieniu, zwierzę
nie odczuwa strachu lub niepokoju.
Podsumowaniem niech będą słowa papieża Franciszka: Sprzeczne z
godnością ludzką jest niepotrzebne
zadawanie cierpień zwierzętom lub
ich zabijanie.
A.Z.

Karmel potrzebuje domu

Karmel to około 6-letni pies. Pilnie poszukuje domu stałego. Jest
bardzo wesołym, lubiącym zabawy psem, jest bardzo skoncentrowany na człowieku i uwielbia
jego towarzystwo. Umie chodzić
na smyczy, zachowuje czystość
w pomieszczeniu. Jest średniego
wzrostu. Posiada postawę w typie posokowca, aksamitną sierść,
a bursztynowe oczy o wspaniałym spojrzeniu nadają mu szlachetnego wyglądu. Stosunek do innych psów ma zrównoważony, choć nie
przepada za dużymi psami, kotów niestety nie toleruje. Zastrzegamy
sobie prawo wyboru domu. Nie decyduje kolejność zgłoszeń. Zwierzę
nie jest rzeczą. Adoptując psa, bierzemy na siebie odpowiedzialność
za los żywego stworzenia na następne kilkanaście lat. Psa nigdy
nie można porzucić. Żaden wyjazd, kłótnia w rodzinie, narodziny dziecka czy przeprowadzka nie zwalniają nas z człowieczeństwa.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 503 812 771.

29.06.–12.07.2018; Życie Nasielska nr 14 (504)
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PO GODZINACH

NA EKRANIE
4–8 lipca, GODZ. 15.00

Odlotowy nielot (dubbing)
Animacja; Belgia, Islandia; Czas trwania: 1 godz. 20 min.

Podczas nauki fruwania ptaszek Ploey zostaje
uprowadzony przez wiejskiego kocura. Aby
przeżyć musi dotrzeć do Rajskiej Doliny, a następnie podjąć ważną życiową decyzję.
4–8 lipca, GODZ. 16.30
4–8 lipca, GODZ. 19.00

Jurassic World:
Upadłe królestwo
Przygodowy, sci-fi; Hiszpania, USA’ Czas trwania:
2 godz. 8 min.

Minęły cztery lata, od kiedy luksusowy park
rozrywki Jurassic World został zdewastowany
przez dinozaury i zamknięty. Isla Nublar jest
dziś opuszczona przez ludzi, a dinozaury, które przetrwały, próbują poradzić sobie w dżungli same. Kiedy uśpiony dotąd wulkan budzi
się do życia, Owen (Chris Pratt) i Claire (Bryce
Dallas Howard) za wszelką cenę chcą uratować
pozostałe przy życiu stwory. Owen próbuje
odnaleźć Blue, zaginionego raptora, którego
wychował, dla Claire ocalenie dinozaurów staje się najważniejszą misją.
11–15 lipca, GODZ. 15.00

Uprowadzona księżniczka
Animacja, fantasy, komedia; Ukraina; Czas trwania:
1 godz. 25 min.

Remik i Miłka są dla siebie stworzeni. Od pierwszej chwili wiedzą, że nic nie może ich rozdzielić, nawet fakt, że ona jest księżniczką, a on
skromnym wędrowcem. Ich szczęście szybko
jednak zmąci podstępny plan złego czarownika, który pragnąc zdobyć nieśmiertelność porywa Miłkę...
11–15 lipca, GODZ. 17.00

41 dni nadziei (z napisami)
Dramat; USA; Czas trwania: 1 godz. 36 min.

HOROSKOP
Baran 21.03-20.04
Nie wdawaj się teraz w żadne zatargi,
bo może się to dla Ciebie źle skończyć. Pamiętaj, że czasami lepiej czerpać korzyści
łyżeczką, ale regularnie, niż stracić wszystko przez nierozważne postępowanie.
Byk 21.04-20.05
Bardzo Cię kusi możliwość pójścia
na skróty do zamierzonego celu, ale nie
rób tego. Koniecznie musisz spojrzeć
na siebie krytycznym okiem. O zdrowie
nie musisz się teraz martwić.
Bliźnięta 21.05-21.06
Uważaj na postępowanie przyjaciela lub
wspólnika, bo jest to osoba trochę niesolidna, co może się rykoszetem odbić na
Tobie. Zadbaj o to, by dobrze rozplanować
swoje obowiązki zawodowe i rodzinne.
Rak 22.06-22.07
Musisz zachować chłodny umysł i myśleć w sposób analityczny. Nie rób nic
zbyt pochopnie. Wszystko, co się będzie
teraz działo, zależy od Twojej przenikliwości i umiejętności negocjacyjnych.
Lew 23.07-23.08
Pamiętaj, żeby w pracy zachować swoje
uwagi dla siebie. Zamiast coś komentować,
postaw raczej na współpracę z ludźmi. Lwy
będące w stałych związkach muszą się liczyć z partnerskimi kryzysami.
Panna 24.08-22.09
Masz teraz czas, aby docenić to, co udało Ci
się osiągnąć i wspólnie z najbliższymi cieszyć się spokojem i stabilizacją. Nie popadaj jednak w euforię, bo zaczniesz kusić los,
a wtedy ten może się od Ciebie odwrócić.

Waga 23.09-23.10
Uważaj na ludzi, którzy podają się za Twoich przyjaciół, a tak naprawdę nimi nie są.
Może się teraz pojawić u Ciebie tendencja
do lenistwa i pobłażania swym zachciankom. Realizuj swoje marzenia.
Skorpion 24.10-22.11
Czekają Cię teraz drobne przeciwności
losu. Ale poradzisz sobie z nimi błyskawicznie. Jednak jeśli będziesz łapał wiele
srok za ogon, czeka Cię klapa na całej linii.
Nie będziesz narzekać na brak pracy.
Strzelec 23.11-21.12
Możesz mieć teraz wrażenie, że ktoś rzuca Ci kłody po nogi. Nie przejmuj się, tym
i wytrzymaj to, bo Twoje nerwy nic nie
pomogą. Poświęć więcej uwagi i czasu na
doskonalenie umiejętności zawodowych.
Koziorożec 22.12-20.01
Twoje zaległości w pracy narastają i niedługo Cię przygniotą, jeśli nie zaczniesz
działać. Zacznij myśleć bardziej realnie.
Będziesz miał szczęście w interesach.
Twoje marzenia o podróżach spełnią się.
Wodnik 21.01-19.02
Uważaj, bo ktoś może omamić Cię
obietnicą szybkiego zarobienia pieniędzy. Nie bądź naiwny, poproś o opinię
kogoś, komu ufasz. Pomoc, jaką okażesz innym, już niebawem zaprocentuje.
Ryby 20.02-20.03
Skup się na sprawach zawodowych i nie
ignoruj poleceń szefa, a zostaniesz doceniony. Ale nie zapominaj o rodzinie i dotrzymaj obietnicy spędzenia wspólnych
wakacji. Nabierz dystansu do siebie.

Tami i Richard, dwoje szaleńczo zakochanych
młodych żeglarzy wyrusza w rejs przez Pacyfik do odległej o tysiące kilometrów Kalifornii.
Nie mają pojęcia, że płyną wprost na spotkanie
jednego z największych huraganów w historii.
Ich jacht w starciu z żywiołem nie ma żadnych
szans. Cudem udaje im się ocaleć, ale łódź jest
w ruinie, a ciężko ranny Richard nie jest w stanie żeglować...
11–15 lipca, GODZ. 19.00

Dziedzictwo. Hereditary
(z napisami)
Dramat, horror; USA; Czas trwania: 2 godz. 6 min.

Śmierć Ellen, seniorki rodziny Grahamów, nie
mogła być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast to co nastąpiło po niej, dla wszystkich było
szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce
po pogrzebie zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk. Początkowo tłumaczy je sobie
żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny obrót,
że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów
ciąży mroczne dziedzictwo.
18–22 lipca, GODZ. 15.00

Wielki zły lis
i inne opowieści
Animacja; Belgia, Francja; Czas trwania: 1 godz. 20 min.

Twórcy nominowanego do Oscara filmu “Ernest i Celestyna” tym razem zapraszają na wieś,
która bynajmniej nie jest miejscem sielskiej ciszy i spokoju.
18–22 lipca, GODZ. 17.00

Na głęboką wodę
(z napisami)
Dramat;Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz. 41 min.

Pomysłowy wynalazca, weekendowy żeglarz
postanawia wziąć udział w żeglarskim wyścigu
dookoła świata - Sunday Times Golden Globe.
Bez doświadczenia, bez przygotowania, nie zbaczając z trasy musi przetrwać
samotną podróż i wygrać wyścig.
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OGŁOSZENIA

Życie Nasielska nr 14 (504); 29.06.–12.07.2018

OGŁOSZENIA
DROBNE
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.
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.
Sprzedam mieszkanie 72 m 2 ,
ul.Warszawska 41/49E m10 + garaż.Tel.
696 090 559.
Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781 948
220.

To miejsce czeka

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

na Twoją reklamę

Cyklinowanie i układanie podłóg.
Tel. 797 272 253.

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

Mycie, bielenie obór, chlewni itp.
Tel. 608 618 321.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513
556 774.
Sprzedam trawę na pniu, Stare Pieścirogi.
Tel. 697 892 441.
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.
Warsztat przyjmie na praktyki. Nasielsk.
Tel. 604 897 841.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP
Studzianki. Tel. 784 528 758.
Opel Vectra C, 2003 r., diesel.
Tel. 500 829 586.
Sprzedam ciągnik dwuosiowy w dobrym
stanie, młynek bijakowy z silnikiem 11 kW,
brony 5. Tel. 605 956 920.
Sprzedam Fiata Punto r. 1996 i klacz
kasztankę – chodzi w zaprzęgu. Tel. 514
230 435.

29.06.–12.07.2018; Życie Nasielska nr 14 (504)

OGŁOSZENIA
DROBNE
Do wynajęcia lokal użytkowy zlokalizowany na osiedlu ”Płońska 24”
o powierzchni 80 m2. Informacje pod
nr tel. 784 487 637.
DOM Alarmy Monitoring Kamery
Montaż Naprawy Rozbudowy
Systemów. Tel. 796 671 671.
Domofony Wideodomofony Montaż
Naprawa. Tel. 796 671 671.
Mieszkanie do wynajęcia 42 m 2,
ul. Elektronowa. Tel. 604 327 233.

Dyżury
wakacyjne

Firma Logiservice Sp. z o.o. zatrudni

mechanika

do serwisu aut, maszyn i urządzeń
w miejscowości Poniaty Wielkie 12

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
pod numerem telefonu (23 693 33 006).
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
25.06.–1.07.2018 r.
Apteka
ul. Czarnieckiego 4

Nowy Dwór Maz.
2.07.–8.07.2018 r.
Apteka
ul. Kościuszki 5

Nowy Dwór Maz.
9.07.–15.07.2018 r.

Apteka Alma, ul. Okulickiego 5

Nowy Dwór Maz.

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

(red.)

Z GMINY

Rok szkolny zakończony

Oferujemy:

W czwartek, 21 czerwca br., po raz ostatni rozbrzmiały dzwonki w szkołach,
a w piątek, 22 czerwca br., wszyscy przyszli do szkół w galowych strojach
na zakończenie roku 2017/2018.

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
– atrakcyjne wynagrodzenie;
– stałe godziny pracy w systemie jednozmianowym.

W sumie w gminnych placówkach oświatowych naukę zakończyło: 1 837
uczniów (szkoły), 340 przedszkolaków z przedszkoli samorządowych i 70
dzieci uczęszczających do Żłobka.

Wymagania:

Jak informuje Hanna Pietrzak, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, od września 2018 r. do szkół podstawowych na terenie gminy Nasielsk będą uczęszczali uczniowie trzecich klas gimnazjalnych, tj. w SP w Cieksynie – jeden
oddział, w SP nr 1 – cztery oddziały, w SP w Starych Pieścirogach – jeden oddział. Natomiast od września 2019 r. będą funkcjonowały tylko Szkoły Podstawowe.
(red.)

– wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne samochodowe;
– umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
– dodatkowym autem będą umiejętności spawalnicze.

www.logiservice.pl

Jak co roku w samorządowych przedszkolach przewidziane są dyżury,
w czasie których rodzice będą mogli
oddać swoje pociechy pod profesjonalną opiekę. Samorządowe Przedszkole w Nasielsku (ul. Warszawska
39A) będzie pełnić dyżur w lipcu br.,
zaś Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach będzie pełnić dyżur
w sierpniu br. Przez cały sierpień dyżur
pełniony będzie w nasielskim Żłobku.
(red.)
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ROZMAITOŚCI

tel. 664 782 726

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT SZKOLNY

SPORT

SPORT SPORT SPORT SPORT

PILKA NOŻNA

Turniej piłki koszykowej Wysoka wygrana
Z inicjatywy Andrzeja Malona radnego nasielskiej RM
i nauczyciela wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich
zorganizowano I Międzyszkolny Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Dyrektora
Szkoły. Odbył się on w nowo
wybudowanej i niedawno
oddanej do użytku sali gimnastycznej.
Poza gospodarzami, w rozgrywkach, które odbyły się 18 czerwca br, wzięli
również udział uczniowie ze szkół w Cieksynie, Dębinkach i Starych Pieścirogach. W turnieju uczestniczyły dwie drużyny dziewcząt i trzy chłopców.
Dziewczęta, które reprezentowały szkoły z Pieścirogów Starych i Dębinek rozegrały między sobą tylko jeden mecz. Zwyciężyła drużyna gości wynikiem
14:6 i to one zdobyły Puchar Dyrektora Szkoły.
Dziewczęta z Dębinek, również nie pozostały z pustymi rękoma i otrzymały
puchar za drugie miejsce. W kategorii chłopców zwyciężyli uczniowie reprezentujący szkołę w Cieksynie. Pokonali oni drużynę z Bud Siennickich 18:2
oraz drużynę z Dębinek 24:6. Drugie miejsce zajęli gospodarze z Bud Siennickich, którzy pokonali reprezentantów Dębinek 12:10. Drużyna z Dębinek
odjechała z pucharem za 3 miejece.
– W nowym roku szkolnym wraz z panią dyrektor mamy w planach organizację kolejnych turniejów, nie tylko w piłce koszykowej, ale i w siatkówce
czy piłce ręcznej – zapowiada Andrzej Malon.
Puchary za pierwsze miejsca ufundowali Ewa Strzelczak dyrektor Szkoły w Budach Siennickich, natomiast za kolejne miejsca Andrzej Malon radny Rady Miejskiej.
Michał B.

Żbik
świętował
zakończenie
sezonu
To był dobry sezon dla piłkarzy z grupy seniorskiej klubu Żbik
Nasielsk, którzy zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu w lidze
okręgu ciechanowsko-ostrołęckiego. Dlatego prezes Marek Prusinowski zorganizował 23 czerwca
spływ kajakowy rzeką Wkrą dla
zawodników i gości. Uczestniczyli
w nim także trenerzy, Bogdan
Ruszkowski burmistrz Nasielska
oraz Radosław Kasiak kierownik
Wydziału Inwestycji. Uczestnicy
rozpoczęli spływ w Jońcu, a zakończyli w Borkowie, gdzie na wszystkich czekało ognisko.
Michał B.

ze Strzegowem

Ostatni mecz seniorów Żbika odbył się w Strzegowie, 16 czerwca, i zakończył się sukcesem naszej drużyny. Żbik Nasielsk pokonał rywali wynikiem 8:2.
To był dobry mecz dla Piotra Jeża, który w tej rozgrywce strzelił aż 3 gole.
Pierwszą bramkę nasi zdobyli już w trzeciej minucie meczu dzięki Mateuszowi Paczkowskiemu. Kolejną w siódmej minucie spotkania strzelił Piotr Jeż. W
jedenastej minucie okazję do zdobycia gola wykorzystał Mateusz Bramowicz,
a w dwudziestej minucie Filip Adamski. Na kolejnego gola trzeba było czekać do trzydziestej czwartej minuty
– tym razem autorem bramki był Sławomir Stańczak, a cztery minuty później Mateusz Gawryszewski z drużyny GKS Strzegowo ustanowił ostateczny wynik pierwszej połowy na 5:1.
Druga połowa spotkania obfitowała w zmiany w składzie naszej drużyny: Sławomira Stańczaka zastąpił Sebastian
Chmielewski, a Filipa Adamskiego Cezary Prusinowski. W pięćdziesiątej trzeciej minucie swoją drugą bramkę
w tym meczu zdobył Piotr Jeż, a w pięćdziesiątej dziewiątej drugą bramkę dla rywali zdobył Paweł Nicgorski.
Zmiany w składzie drużyny ze Strzegowa nie zaowocowały kolejnymi bramkami. Za to nasielszczanie jeszcze
dwukrotnie celnie trafili piłką do bramki przeciwników. W siedemdziesiątej szóstej minucie spotkania zrobił
to Piotr Jeż, a w osiemdziesiątej pierwszej minucie Mateusz Bramowicz.
Ostatni wyjazdowy mecz sezonu 2017/18 zakończył się spektakularnym sukcesem. Ten sezon drużyna seniorów
kończy na podium w klasyfikacji ogólnej grupy ciechanowsko-ostrołęckiej. Zdobyte 61 punktów w trzydziestu meczach, dzięki dziewiętnastu
zwycięstwom i czterem remisom,
zagwarantowało naszej drużynie PIŁKA NOŻNA
trzecie miejsce.
Na zakończenie sezonu, prezes
klubu Żbik Nasielsk, Marek Prusinowski zorganizował dla piłkarzy,
a także trenerów spływ kajakowy
rzeką Wkrą, który odbył się w soOstatni mecz, kończący sezon 2017/18, który odbył się w niedzielę
botę, 23 czerwca br.
Michał B. 17 czerwca, nie należał do udanych i łatwych dla zawodniczek z Nasielska.
Przegrały bowiem one z liderkami trzeciej ligi grupy mazowieckiej, czyli z klubem Tygrys Huta Mińska. Rywalki strzeliły dziewczętom ze Żbika
Nasielsk aż 8 bramek. Spotkanie miało miejsce na stadionie w Hucie Mińskiej. Nasza drużyna miała pewną szansę na gola w rzucie karnym, niestety
ten również został skutecznie obroniony przez bramkarkę rywalek. Tym
samym Huta Mińska awansowała do II ligi, a dziewczęta ze Żbika Nasielsk
Wyniki turnieju „dwunastego”, 08.06.2018 r.:
kończą sezon na 9. miejscu w grupie z 6 punktami.
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
89 pkt (70,63%)
Michał B.
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
84 pkt (66,67%)

Przegrana dziewcząt
z Hutą Mińską

Brydż

3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
4. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
5. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
6. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
7. Mariusz Figurski – Marek Olbryś		
8. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski		

Sprostowanie:

66 pkt (52,38%)
58 pkt (46,03%)
53 pkt (42,06%)
52 pkt (41,27%)
51 pkt (40,47%)
51 pkt (40,47%)

W ŻN nr 13/2018 w tekście pt. „Jeszcze tylko jeden mecz” (s.8) błędnie podaliśmy nazwisko zawodniczki, która zdobyła bramki dla kobiecej drużyny Żbika. Prawidłowe nazwisko zawodniczki to Julita Sterbicka.
Za pomyłkę przepraszam.
Michał B.

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

72 pkt
72 pkt
71 pkt
66 pkt
57 pkt
56 pkt
54 pkt
54 pkt
51 pkt
43 pkt
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