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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

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

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)

Z GMINY

Bieżące inwestycje
Zgodnie z podpisaną umową, firma Infrastruktura Bud-59 z Warszawy rozpo-
częła budowę drogi w Krzyczkach Żabiczkach. – Koszt inwestycji to niecałe 
260 tys. zł, z czego na przedmiotowe zadanie gmina Nasielsk otrzymała 150 
tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – mówi Radosław Kasiak, 
kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim.

– Prace związane z budową kanalizacji przebiegają zgodnie z harmonogra-
mem. Obecnie pracownicy firmy MM Młyńscy (która wygrała przetarg) pra-
cują na ulicy Kościuszki, Świętego Wojciecha, Małej i Koziej – dodaje R. Kasiak.
Podczas ostatnich uroczystości zorganizowanych przy Szkole Podstawowej 
w Popowie Borowym, związanych z upamiętnieniem Żołnierzy Wyklętych w 
gminie Nasielsk, uczestnicy mogli zobaczyć postępy w budowie powstającej 
tam sali gimnastycznej. Jak informuje nas Radosław Kasiak z nasielskiego UM, 
prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Dla przypomnienia wykonawcą wartej 2 mln zł inwestycji jest firma DETA COM-
PANY. Budowa obiektu ma być zakończona do 31 października br.

Michał B.

Z RADY

Stadion droższy 
Burmistrz Nasielska wielokrotnie podkreślał, że nasza gmina bardzo dużą część 
swoich środków przeznacza na szkoły. Wydatek ten jest związany z reformą 
oświaty i nie można go uniknąć. Podczas ostatniej sesji nasielskiej Rady Miej-
skiej (21 czerwca br.) okazało się, że sport także „podrożał”.
– Z jakiego powodu jest wzrost kwoty w budżecie gminnym o 21 tys. zł na sta-
dion? – pytał radny Marek Ostaszewski.
Jak poinformował skarbnik Rafał Adamski, gmina Nasielsk miała podpisaną 
umowę z byłym zarządcą obiektu, tj. z EM-TYM BUD MAREK PRUSINOWSKI  
do końca maja br. 
Aby wyłonić nowego zarządcę stadionu, gmina zdecydowała o rozesłaniu za-
pytań ofertowych do 18 firm. Odpowiedziała na nie tylko jedna firma, dotych-
czasowy administrator stadionu, ale z propozycją świadczenia usług droższą  
o 2 tys. zł. Ta firma będzie zarządzać stadionem kolejny rok. 
– Gdy NBM (Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe – przyp. red.) obsługiwa-
ło stadion to był koszt 5 700 zł. A teraz 10 tys. zł? 100% podwyżki. To są nasze 
pieniądze publiczne. Skoro koszt wzrasta o 100%, to trzeba podać przyczynę. 
Jakie koszty ponosi administrator? – pytał radny Andrzej Malon.
Jak poinformował skarbnik Nasielska, administrator obiektu płaci m.in. za śmieci, 
utrzymanie boiska, koszenie trawy, obsługę administracyjną, techniczną. Nato-
miast gmina dodatkowo ponosi koszty za energię i gaz.
– Zwróciliśmy się w formie zapytania do 18 podmiotów. Gdyby była firma, któ-
ra dałaby 6-7 tys. zł, to byśmy ją wybrali  – tłumaczył Bogdan Ruszkowski, bur-
mistrz Nasielska.
Ostatecznie przy 10 głosach „za” i 3 „wstrzymujących się” nasielscy radni przy-
jęli Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku oraz stawki opłat 
za eksploatację tego obiektu. Wynająć można np. budynek wraz z całym te-
renem stadionu na cały dzień za 1 tys. zł netto, salę konferencyjną w budynku  
za 25 zł netto za godzinę, czy też boisko główne wraz z dwoma szatniami za  
100 zł netto za godzinę.
Podczas sesji radny Andrzej Malon zwrócił także uwagę na wydatek w posta-
ci zakupu oświetlenia do hali sportowej w Nasielsku. Jak zauważył, korzystanie  
z tego obiektu nie jest w całości darmowe, hala przynosi dochody, stąd też jego 
dociekania, czemu gmina dokłada i kupuje lampy.
– Hala nie przynosi tak dużych dochodów. Pieniądze te przeznaczane są na 
sprzęt i na wykup energii elektrycznej. W tamtym roku dodatkowo kupowali 
maty. Na takie inwestycje szkoła nie może sobie pozwolić – mówił Rafał Adam-
ski.
Burmistrz dodał, że zakupione oświetlenie będzie należało do droższych,  
nie mniej jednak hala należy do szkoły i gmina do każdej placówki oświatowej 
dokłada, i tak będzie w tym przypadku.

E.G.

POWIAT

ZSZ ma nowe boisko!
Na początku marca br. Magdalena Biernacka, starosta powiatu nowodworskie-
go zapewniała, że do końca lipca br. roku przy Zespole Szkół Zawodowych  
w Nasielsku ma zostać wybudowana baza sportowa. 
Obietnica została dotrzymana. W piątek, 27 czerwca br., miał miejsce komi-
syjny odbiór techniczny nowego boiska. Po wakacjach młodzież ucząca się  

w ZSZ będzie mogła korzystać z pełnowymiarowego, wielofunkcyjnego bo-
iska, które ma nowe oświetlenie. Poza tym do ich dyspozycji będzie siłownia 
zewnętrzna i bieżnia lekkoatletyczna. Przypomnijmy, że przetarg na inwesty-
cję wygrała firma Multisport, Kariny Komornickiej z Jaworzna za 817 857,53 zł.
Takie boiska z pewnością byłyby doskonałym prezentem również dla gmin-
nych placówek oświatowych. O takiej potrzebie wielokrotnie na sesjach Rady 
Miasta wspominał radny Andrzej Malon. Jak dotąd pomysł ten nie zyskał jed-
nak zwolenników wśród nasielskich rajców.

E.G. (red.)

Z GMINY

Uwaga! Roboty
W Starych Pieścirogach trwa naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej  
nr 571, tj. ul. Makowej. Prace są prowadzone w ramach remontów cząstko-
wych nawierzchni dróg wojewódzkich – likwidacji ubytków i wykruszeń 
wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego. 
Przetarg wygrała firma PHU TOWEMO Monika Szczygieł z Otwocka,  
za cenę 721 960.80 zł brutto. W chwili obecnej kiedy prowadzone są pra-
ce na poszczególnych odcinkach ul. Makowej kierowcy mogą napotkać 
się z ograniczeniami prędkości do 30km/h. Dodatkowo nawierzchnia wy-
sypana jest „gryzikiem”, który może być niebezpieczny. Nie mniej jednak 
samochody naturalnie ten kruszeń ugniatają i wsiąka on w wylane łaty 
asfaltu, utwardzając je. Prace systematycznie prowadzone są w kierunku 
Nasielska.                                                                                                             (red.)
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Z MIASTA

Marsz zgromadził tłumy
Nasze miasto nie pamięta takiej jed-
nomyślności i zaangażowania spo-
łeczności, jaką zaprezentowano 
w piątek, 6 lipca br., podczas Marszu 
ulicami Nasielska w ramach zbioro-
wego manifestu przeciw budowie Za-
kładu Zagospodarowania Odpadami 
w Jaskółowie. 
Marsz ruszył ok. godz. 18.00 z par-
kingu przy skwerze im. Jana Paw-
ła II, nazywanego Barceloną. Wzięła 
w nim udział bardzo liczna grupa ludzi 
z transparentami, specjalnymi koszul-
kami, gwizdkami, trąbkami, butelkami 
wypełnionymi kamykami i innymi 
rzeczami, a wszystko po to, aby było 
widać, przeciw czemu protestują i sły-
chać ich głośne „Nie!”. 
Jako pierwsi wyruszyli strażacy, za-
równo pieszo, jak również jadąc wo-
zami strażackimi. Organizator marszu 
Dawid Domała szedł na czele i głośno 
nawoływał do skandowania różnych 
haseł. 
– Mówią mieszczuchy, mówią też 
chłopy nie chcemy być śmietnikiem 
Europy! – powtarzali po nim zgroma-
dzeni ludzie.
Trasa marszu przebiegała następują-
co: start na tzw. Barcelonie, następ-
nie protestujący szli wzdłuż parku 
ulicą Rynek, skręcili w ul. Młynar-
ską, aby dalej iść ulicami: Kościelną, 
św. Wojciecha, Kościuszki obok kina 
i nasielskiej baszty aż do Barcelony.  
Na parkingu ustawiona została scena, 
z której najpierw przemawiał Dawid 
Domała organizator marszu, po czym 
zaprosił do siebie Bogdana Ruszkow-
skiego, burmistrza Nasielska.
– Wielkie brawa dla pana burmistrza 
za odwagę. Nie wiem, czy sam bym 
taką miał w tej sytuacji, dlatego brawa 
mu się należą, że nie odmówił i przy-
szedł, żeby nam powiedzieć, na jakim 
etapie jest inwestycja – mówił Dawid 
Domała.
Najpierw burmistrz poinformo-
wał zgromadzonych, że przede 
wszystkim daleki jest od tego, żeby 
cokolwiek w sprawie Zakładu Zago-
spodarowania Odpadami w Jaskóło-
wie zatajać przed mieszkańcami. 
– Wszystkie działania, jakie pro-
wadzimy, są ukierunkowane w taki 
sposób, aby zablokować ten Zakład 
Zagospodarowania Odpadami. Ten 
zakład na podstawie przepisów, któ-
re już teraz mamy i podjętych dzia-
łań nie powstanie. Ale to nie znaczy,  
że  m amy sp okoj n i e  c zekać . 
U marszałka jest robiony plan za-
gospodarowania odpadami na całe 
Mazowsze. Jeśli nie pojawi się taki 

zakład w planie, a nie pojawił się,  
to nie można mu wydać pozwolenia 
na budowę. Druga rzecz, Rada Mia-
sta podjęła uchwałę i przystąpiliśmy 
do tworzenia na tym terenie planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go. W tym planie nie przewiduje się 
takiego zakładu, bo studium zago-
spodarowania przestrzennego dla 
tego terenu nie przewiduje takiego 
zakładu. Ale studium nie jest prawem 
miejscowym, najpierw musi być plan 
– tłumaczył Bogdan Ruszkowski. 
Jak poinformował burmistrz, na czas 
tworzenia planu Rada Miasta podję-
ła uchwałę, która mówi, że drogi do-
jazdowe, które tam są, to ścieżki. Co 
oznacza, że gdyby powstał planowa-
ny zakład, to nie ma do niego dojaz-
du. 
– Ja wycofałem wcześniejszą zgo-
dę na drogę dojazdową, teraz tam 
jest ścieżka rowerowa. Trzeci temat, 
który został podjęty, to wycofanie się 
z decyzji warunków celu publiczne-
go. To jest decyzja, która jest wyma-
gana przed wydaniem pozwolenia 
na budowę. Wszczęliśmy nowe po-
stępowanie dotyczące uzupełnienia 
tej decyzji. Napisaliśmy do woje-
wody, że ta decyzja jest zawieszona  
na 12 miesięcy ze względu na to, że 
próbujemy ją uzupełnić. To jest mak-
symalny termin do chwili utworzenia 
planu zagospodarowania przestrzen-

nego, który nie przewiduje tam tego 
zakładu. Były składane już wnioski 
do tego planu, inwestor nie złożył 
żadnego wniosku – mówił Bogdan 
Ruszkowski.
W swoim przemówieniu burmistrz 
zaznaczył też, że informacje o plano-
wanej inwestycji dość szeroko poda-
wane były w „Życiu Nasielska” z roku 
2011 i 2012. 
– Na pierwszej stronie naszego „Ży-
cia Nasielska” opisywane było spo-
tkanie w Jaskółowie z mieszkańcami 
– dodał burmistrz.
Następnie na scenie pojawił się Hen-
ryk Kowalczyk minister środowiska, 
który zauważył, że ustawa dotyczą-
ca gospodarki odpadami dla wo-
jewództwa mazowieckiego 2024 
ułatwi nasielszczanom zadanie, aby 
zablokować niechcianą inwesty-
cję. W chwili obecnej sprawa ZZO 
w Jaskółowie pozostaje w rękach 
wojewody mazowieckiego. Minister 
zapewnił, że jest bardzo mocno za-
interesowany tym, aby tę inwestycję 
zatrzymać. 
– Z wojewodą rozmawiałem przed-
wczoraj na ten temat. Mówi, że oczy-
wiście musi być wszystko zgodnie 
z prawem, żeby nie dawać żadnych 
szans, aby inwestor miał możliwość 
odwoływania się do sądu i jesz-
cze wygrywania tych spraw. Trze-
ba postępować zgodnie z prawem,  
choć stanowczo. Myślę, że ta pań-
stwa stanowczość też pomoże wo-
jewodzie w podjęciu decyzji – mówił 
Henryk Kowalczyk.
W opinii ministra ustawa dotyczą-
ca gospodarki odpadami, nad którą 
pracuje jego resort, wejdzie w życie 
w sierpniu br. Wtedy będzie też ła-
twiej bronić się przed tego typu skła-
dowiskami. Tym bardziej że sprawa 
ZZO w Jaskółowie została zawieszona 
zgodnie z zapewnieniami burmistrza 
na rok. 

E.G.

Zmieniamy się na lepsze

Ochrona zdrowia
Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia należy do najważ-
niejszych obowiązków naszej gminy. Aktywnie staramy się włączać 
w promocję zdrowego stylu życia poprzez różne akcje społeczne  
czy badania profilaktyczne oraz wspieramy rozwój naszych placówek, 
zarówno w aspekcie poprawy jakości funkcjonowania, jak i estetyki. Przy-
pomnijmy sobie, jakich zmian dokonaliśmy na przestrzeni lat 2014-2018.
Największą modernizację przeszedł Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej przy ul. Sportowej w Nasielsku. Już od 2014 r. w placówce 
zachodziły zauważalne zmiany.  Dzięki pracom remontowo-konserwa-
cyjnym, budynek przeszedł dużą metamorfozę, poprawiając swój wize-
runek. Wymiana posadzek, montaż drzwi z czujnikami magnetycznymi 
oraz przebudowa recepcji sprawiły, że przychodnia stała się miejscem 
nowoczesnym i bardziej przyjaznym pacjentowi. Poprawa estetyki bu-
dynku to nie jedyne zmiany, które nastąpiły na przestrzeni wspomnia-
nych lat, jednakże najbardziej widoczne. Należy podkreślić, że na dzień 
dzisiejszy placówka jest całkowicie zinformatyzowana (elektroniczna do-
kumentacja medyczna, sprawozdawczość medyczna, medyczna baza 
danych, elektroniczne recepty itp.). Te działania przyczyniły się do lep-

szego funkcjonowania placówki. Nastąpiła poprawa dostępu do informa-
cji medycznej, zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego 
oraz poprawa jakości leczenia pacjentów. Na tym nie zakończyły się 
nasze starania. W 2015 r. został zmodyfikowany system informatyczny 
poprzez zakupienie i wdrożenie modułu laboratoryjnego KS-SOLAB, co 
usprawniło pracę z pacjentem oraz umożliwiło elektroniczne przesyłanie 
wyników badań. W tym samym roku udało się wykonać prace remonto-
we pomieszczeń odzyskanych po lokatorze. Zostały one zaadaptowane  
na potrzeby administracji. Kolejne lata także obfitowały w inwestycje: za-
kupiono samochód VW CARAVELLE dla potrzeb transportu sanitarnego, 
zamontowano agregat prądotwórczy niezbędny dla zapewnienia cią-
głości udzielanych świadczeń w przypadku awarii prądu, zamontowano 
klimatyzatory oraz kamery wewnętrzne i zewnętrzne, położono kostkę 
brukową na parkingu przed budynkiem oraz wstawiono szlaban w bra-
mie wjazdowej. W obecnym roku udało nam się zmodernizować labo-
ratorium wraz ze zwiększeniem dostępności do badań diagnostycznych 
oraz wydłużyć godziny pracy lekarzy. Miło nam także poinformować, że 
SPOZ Nasielsk jest partnerem w projekcie finansowanym ze środków UE 
„Jakość w POZ” oraz nawiązało współpracę z dużym podmiotem leczni-
czym – Centrum Medyczno-Diagnostyczne Siedlce. Należy także pamię-
tać, że w placówce wdrożony został zintegrowany system zarządzania 
jakością w zakresie normy ISO 9001 i zintegrowany system zarządzania 
środowiskiem według normy ISO 14001. 
Modernizacja SPZOZ Nasielsk to nie jedyne nasze działania dotyczące 
ochrony zdrowia. W 2016 r. udało nam się wykonać prace moderniza-
cyjno-remontowe we wszystkich jednostkach zamiejscowych: Poradnia 
Terapii Uzależnień w Nasielsku oraz SPZOZ w Starych Pieścirogach i Ciek-
synie.
Jak widać rozwój placówek ochrony zdrowia przebiega wielowymiarowo: 
od poprawy estetyki, żeby pacjent mógł się czuć komfortowo, poprzez 
poprawę jakości świadczonych usług, co jest dla nas kwestią prioryteto-
wą.
W następnym numerze pisma przedstawimy rozbudowę sieci kanaliza-
cyjnej na terenie gminy.
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R E K L A M A

KRONIKA OSP
28 czerwca OSP Nasielsk dwu-
krotnie wyjeżdżała do usunięcia 
gniazd owadów błonkoskrzydłych.  
Do miejscowości Pianowo Daczki  
i na ulicę Folwark.

1 lipca zastępy z OSP Nasielsk, OSP 
Jackowo, JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki, OSP Cieksyn, OSP Psucin, 
OSP Nuna, WSP Pomiechówek, OSP 
Pomiechówek zostały zadyspono-
wane do pożaru budynku wieloro-
dzinnego w Nowych Pieścirogach.

2 lipca zastępy z OSP Nasielsk i WRD 
Nowy Dwór Mazowiecki zostały za-
dysponowane do kolizji samochodu 
dostawczego i ciężarowego w miej-
scowości Chrcynno.

2 lipca zastęp OSP Nasielsk wyjechał 
do zalanej piwnicy w budynku wie-
lorodzinnym przy ulicy Wąskiej.

3 lipca zastęp z OSP Nasielsk wy-
jechał do miejscowości Mazewo 
Dworskie w celu usunięcia gniazda 
owadów błonkoskrzydłych z bu-
dynku mieszkalnego.

5 lipca jednostki straży ochotniczej  
z Psucina, Cieksyna, a także OSP i PSP 
z Nowego Dworu Mazowieckie-
go oraz OSP Goławice brały udział  
w akcji gaszenia pożaru trawy i zarośli 
w Zaborzu. Pożar udało się opano-
wać zanim dotarł do zabudowań let-
niskowych. 

6 lipca zastępy z OSP Nasielsk, OSP 
Nuna, OSP Krzyczki, WSP Pomie-
chówek, JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki, PSP Warszawa zostały 
zadysponowane do wypadku dro-
gowego w miejscowości Stare Pie-
ścirogi.

7 lipca zastępy z OSP Nasielsk, JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki oraz poli-
cja i pogotowie gazowe brali udział 
w akcji zabezpieczenia terenu przy 
ulicy P.O.W., gdzie na prywatnej po-
sesji podczas prac ziemnych kopar-
ką uszkodzona została rura gazowa. 
Straż pożarna ewakuowała pobli-
skich mieszkańców i utworzyła kur-

tynę wodną celem zapobieżenia 
rozprzestrzenianiu się gazu. Badania 
stężenia gazu nie wykazały zagroże-
nia wybuchu.

9 lipca jednostki z OSP Nasielsk i PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki zostały za-
dysponowane do kolizji  drogowej 
na ulicy POW.

KRONIKA  
POLICYJNA

25 czerwca  policjanci KP Nasielsk 
zatrzymali Huberta D., który znę-
cał się fizycznie i psychicznie nad 
żoną oraz synem. Sprawca usły-
szał zarzuty, został przesłuchany,  
a Prokuratura Rejonowa w Pułtu-
sku zastosowała wobec w/w dozór 
policji, a także nakaz opuszczenia 
lokalu zajmowanego wspólnie  
z pokrzywdzoną i zakaz zbliżania  
i kontaktowania się z pokrzywdzo-
nymi.

28 czerwca policjanci KP Nasielsk 
w miejscowości Konary zatrzy-
mali Jana J., który kierował samo-
chodem osobowym marki VW 
Passat, będąc w stanie nietrzeź-
wości 0,28 mg/l i 0,26 mg/l

29 czerwca policjanci KP Nasielsk 
w miejscowości Cieksyn zatrzy-
mali Sławomira B., który kierował 
motorowerem marki Honda, bę-
dąc w stanie nietrzeźwości 1,14 
mg/l i 1,18mg/l

1 l ipca policjanci KP Nasielsk  
w miejscowości Stare Pieścirogi 
na ul. Zamoyskiego zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego po-
jazdem VW Golf, który był w sta-
nie nietrzeźwości z wynikiem 0,47 
mg/l i 0,53 mg/l. Kierującemu za-
trzymano prawo jazdy. Za popeł-
nione przestępstwo grozi mu kara 
pozbawienia wolności do lat 2.

fot. OSP Nasielsk

W SKRÓCIE
Ludzie ciągle śmiecą…
Wsz yscy mieszkańcy naszej 
gminy i okolic są przeciwko po-
wstaniu wysypiska śmieci w Ja-
skółowie, a co za tym idzie, 
chcemy żyć w czystej i nieza-
śmieconej okolicy. Tymczasem 
w rowach, lasach i na poboczach 
dróg ciągle znaleźć można śmie-
ci. Jednym z takich miejsc są ol-
szyny przy ulicy Wiejskiej, która 
łączy Nową Wieś z ulicą Sikor-
skiego. Tam ktoś wyrzucił duże 

pudło ze śmieciami. Natomiast 
do rowu w Studziankach ktoś 
wyrzucił dziesiątki wieszaków  
na ubrania…

Michał B.

Słoneczna piętro niżej
Przy skrzyżowaniu ulic Słonecz-
nej i Cmentarnej stoi słupek,  
a tabliczka informująca o na-
zwie ulicy Słoneczna „zjechała”  
na dół. Osoby spoza Nasielska 
mogą mieć problem z odnale-
zieniem tej ulicy. 

Michał B.

Zapomnieli  
o znakach?
W Psucinie wycięto pas w po-
przek jezdni na potrzebę budowy 
przepustu. Ktoś jednak zapomniał 
ustawić znaki ostrzegawcze o ro-
botach drogowych lub wybo-
jach oraz znaku ograniczającego 
prędkość do 30 km/h. Przy pręd-
kości 50 km/h pokonanie takiej 
„przeszkody” może być niebez-
pieczne dla kierowców, można 
też uszkodzić auto.

Michał B.

Ciasno na chodniku
W naszym mieście niemal co-
dziennie można znaleźć mistrza 
parkowania. Czasem kierowcy nie-

świadomie zablokują chodnik, a 
czasem robią to z premedytacją. 
Tak postąpił jeden z kierowców 
samochodu dostawczego, któ-
ry przywiózł towar do jednego  
ze sklepów przy ulicy Warszawskiej. 

Michał B.

NA SYGNALE
Ukradli fotopułapkę
W Nowej Wronie pojawił się mi-
łośnik fotopułapek. Takie urzą-
d z e n i e  b y ł o  z a m o n towa n e  
na drzewie i zostało skradziona. 
Jak informuje podkom. Szymon 
Koźniewski, oficer prasowy Ko-
mendanta Powiatowego Policji  
w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, do kradzieży doszło w okre-
sie od 16 czerwca do 6 lipca. 
Pokrzywdzony oszacował straty 
na ponad 1 300 zł. Obecnie pro-
wadzone jest postępowanie w tej 
sprawie. Świadkowie zdarzenia 
proszeni są o kontakt z nasielską 
policją.

Przywłaszczyli sobie 
piłę spalinową
W nocy z 6 na 7 lipca r. doszło do 
kradzieży z posesji zlokalizowanej 
przy ul. Warszawskiej. Jak informu-
je podkom. Szymon Koźniewski, 
oficer prasowy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, z prywatnej 
posesji została skradziona piła 
spalinowa, która  znajdowała się  
w  d r e w n i a n e j  s k r z y n i .  Po -
krzywdzony oszacował straty  
na ok. 700 zł. W sprawie prowa-
dzone jest postępowanie. Policja 
jednocześnie apeluje do osób, któ-
re mogły by być świadkami zdarze-
nia, o kontakt z nasielską policją.

Potrącił rowerzystę
W środę, 4 lipca po godz. 19.00, 
na ul. Krupki, 52-letni kierow-
ca Saaba potracił rowerzystę.  
Jak udało się ustalić policji, spraw-
ca zdarzenia drogowego nie ustą-
pił pierwszeństwa 23-letniemu 
rowerzyście. Kierowca jednośla-
du, w wyniku zderzenia trafił do 
szpitala. Obaj kierujący byli trzeź-
wi. Aktualnie policjanci wyjaśniają 
okoliczności tego zdarzenia dro-
gowego. 

E.G.

NA SYGNALE

Busem wjechał do rowu
W piątek, 6 lipca br., ok. godz. 18.30, 
kiedy w Nasielsku odbywał się marsz 
protestacyjny w sprawie ZZO w Ja-
skółowie, rozległ się dźwięk syren 
i jednostki strażackie, które w nim 
uczestniczyły zostały skierowane  
do Starych Pieścirogów na ul. Mako-
wą. 
Na miejscu okazało się, że pojazd 
marki Mercedes Vito, z niewyjaśnio-
nych przyczyn zjechał do przydroż-
nego rowu. 
Jak informuje podkom. Szymon Koź-
niewski, oficer prasowy Komendanta 
Powiatowego Policji, pojazdem kie-
rował 21-letni mężczyzna, który był 
trzeźwy. Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, mężczyzna najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Autem 
podróżowało dziewięcioro pasażerów pochodzenia ukraińskiego.
Bus uderzył w przepust mostowy, co spotęgowało siłę wypadku. W wyniku zdarzenia 4 pasażerów busa trafiło 
do szpitala. Przy czym troje z nich zostało przewiezionych karetkami, zaś jedną osobę zabrał śmigłowiec Lotni-
czego Pogotowia Ratunkowego z Płocka. W akcji wzięło udział wiele jednostek strażackich, m.in.: OSP Nasielsk, 
OSP Krzyczki, OSP Nuna, JRG Nowy Dwór Mazowiecki, WSP Pomiechówek, OSP Krzyczki Pieniążki. Zespoły 
Ratownictwa Medycznego skierowane były z Nowego Dworu Mazowieckiego, Nasielska oraz Nowego Miasta. 
Na miejscu obecna była także nasielska policja.

E.G.

N ASYGNALE

Napad  
na ulicy
W czwartek, 5 lipca br., w godzi-
nach annych w centrum miasta, 
w pobliżu Nasielskiego Ośrodka 
Kultury, przy ul. Kościuszki do-
szło do napadu na kobietę. Młodą, 
20-letnią kobietę, która szła z 7-let-
nim dzieckiem zaatakował męż-
czyzna w średnim wieku.

Prawdopodobnie upatrzył sobie 
ofiarę chwilę wcześniej w pobli-
skim sklepie spożywczym, gdzie 
oboje robili zakupy. Odczekał, aż 
ona pierwsza wyjdzie ze sklepu 
i ruszył za nią. Kiedy kobieta znaj-
dowała się na wysokości bramy - 
przejścia prowadzącego m.in. do 
pizzerii  Biesiadowo, mężczyzna 
chwycił ją za rękę i chciał tam wcią-
gnąć. Na szczęście udało się jej wy-
rwać i uciec wraz z towarzyszącym 
jej dzieckiem.  

Sprawa została zgłoszona nasielskiej 
policji. Do tej pory nikt nie złożył 
podobnego doniesienia, dlate-
go nie wiadomo, czy mężczyzna 
w ten sposób napastował już ko-
biety. Apelujemy, jeżeli są jeszcze 
jakieś pokrzywdzone kobiety, aby 
zgłosiły się do nasielskiej policji.

(e.)

fot. OSP Nasielsk
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POWIAT

Remont drogi do Pomiechówka
Kierowcy uczęszczający drogą powiatową nr 2409W, łączącą Nasielsk 
z Pomiechówkiem, muszą w najbliższych tygodniach liczyć się z utrud-
nieniami. W piątek, 22 czerwca, starostwo powiatowe wprowadziło 
wykonawcę na teren inwestycji, w zakres której wchodzi gruntowna 
modernizacja drogi na całym odcinku.
– Wykonawcą robót jest firma Drogi i Mosty Jan Karczmarek z Kacic 
koło Pułtuska i prace będą prowadzone w dwóch etapach. Pierwszy 
etap obejmować będzie odcinek od dawnej wąskotorówki (granicy 
miasta Nasielsk) do granicy z gminą Pomiechówek oraz od drogi kra-
jowej nr 62 do przejazdu kolejowego w Pomiechówku. Koszt tego eta-
pu inwestycji wynosi 6 666 666 zł – mówi radny powiatowy Radosław 
Kasiak.

Na kilku odcinkach rozpoczęły się już prace ziemne związane z udroż-
nieniem rowów melioracyjnych, w związku z czym odbywa się tam też 
ruch wahadłowy. Niestety brakuje osoby, która mogłaby kierować takim 
ruchem.

Michał B.

Starostwo utwardzi drogę
6 lipca br. nowodworskie starostwo powiatowe ogłosiło przetarg na mo-
dernizację drogi powiatowej łączącej Nasielsk z miejscowością Nuna 
przez Żabiczyn. Przebudowa dotyczy odcinka o długości 1300 metrów 
i polegać będzie na wysypaniu tłucznia kamiennego oraz jego zagęsz-
czeniu w celu poprawienia przejezdności. Odwodnienie drogi odbywać 
się będzie do zlokalizowanych rowów drogowych.
Termin składania ofert wyznaczono na 23 lipca br. 

Michał B.

Z GMINY

Studzianki  
mają świetlicę
Sołectwo Studzianki prze-
prowadzało k i lka raz y 
rozmowy z przedstawi-
cielami gminy Nasielsk 
w celu pozyskania świe-
tlicy wiejskiej. Na koniec 
czerwca br. zakończyły 
się one konkretnym roz-
strzygnięciem. Wszystko 
dzięki transakcji pomię-
dzy Gminną Spółdzielnią 
„Samopomoc Chłopska” 
a gminą Nasielsk, której 
dokonano 27 czerwca br. 
Gmina podpisała akt notarialny w sprawie zakupu nieruchomości zabu-
dowanej w Studziankach, na której znajdował się dawniej sklep - świetlica 
wiejska.
Jak informuje Bożena Strzelecka, kierownik Wydziału Zagospodarowania 
Przestrzennego i Nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, budy-
nek w wyniku zasiedzenia był własnością GS-u. Mieszkańcy zaś, jak wyja-
śnia B. Strzelecka, zwracali się do gminy z prośbą o pozyskanie budynku 
na świetlicę wiejską dla nich. 
W chwili obecnej sołectwo posiada swój obiekt, który może zagospoda-
rować na różnego rodzaju spotkania integracyjne. Inwestycja kosztowała 
gminę 100 tys. zł. Co za tym też idzie gmina zobowiązana będzie utrzy-
mywać budynek. Kwestię ponoszonych kosztów przez gminę na rzecz 
konserwacji świetlic wiejskich poruszył podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej (21 czerwca br.) radny Marek Ostaszewski. 
Przypomnijmy, skarbnik Nasielska Rafał Adamski poinformował, że pro-
gnozowana kwota za utrzymanie świetlic wiejskich na rok to 19 tys. zł. 
Składają się na to takie wydatki, jak: energia elektryczna, przeglądy tech-
niczne, bieżące utrzymanie obiektów.

E.G.

NASZE SPRAWY

Ogień zabrał wszystko
Tuż przed godz. 11.00 w nie-
dzielę, 1 lipca br., nad Nowymi 
Pieścirogami zaczęła się unosić 
ogromna, czarna chmura dymu.
Okazało się, że w płomieniach 
stanął budynek wielorodzin-
ny przy ul. Reja 5 w Nowych 
Pieścirogach. Dawniej mieści-
ła się w nim szkoła i biblioteka, 
a później zamieszkało 5 ro-
dzin liczących łącznie 13 osób. 
Na szczęście w pożarze nikt  
nie ucierpiał, choć budynek 
spłonął całkowicie.
– Pierwszy raz w życiu widzia-
łem taką ścianę czarnego dymu. 
Wokół nie było widać ani blo-
ków, ani domów. Pieścirogi 
w kierunku stacji wyglądały, jakby 
były pokryte bardzo intensywną 
mgłą. Mieliśmy też problemy z do-
stawą wody przez ok. 2 godziny – 
mówi jeden z mieszkańców Nowych 
Pieścirogów. Niektórzy z nich bali się 
też, że wraz z wiejącym wiatrem po-
żar rozprzestrzeni się na ich domy. 

Akcja gaśnicza
Najpierw pożar zaczęli gasić sami 
mieszkańcy płonącego budynku 
wraz z pomocą sąsiadów, wykorzy-
stując do tego celu węże ogrodowe. 
Jako pierwsza na miejsce zdarze-
nia przybyła jednostka OSP Nasielsk. 
Jednak jak relacjonują mieszkańcy, 
pomoc strażaków była niewystarcza-
jąca i szybko się skończyła, bo według 
nich trwała ok. 10 minut, po czym za-
brakło wody. Na szczęście dojeżdżały 
kolejne wozy strażackie i przystępo-
wały do pracy. 
S t ra ż a c y  wa l c z y l i  z  o g n i e m  
ok. 8 godzin. W działaniach bra-
ło udział 13 samochodów pożar-
niczych, 55 strażaków PSP i OSP, 
wspomaganych przez dwie załogi 
policji, Pogotowie Ratunkowe oraz 
Pogotowie Energetyczne. Pożarem 
objęte było 75 % powierzchni bu-
dynku, w tym dach. Cały obiekt miał 

długość ok. 50 metrów i szerokość  
10 metrów. W akcji podano 10 prą-
dów wody i zużyto ok. 70 m3 wody, 
którą dowożono z hydrantów. 
– Pożar bardzo szybko się rozprze-
strzeniał z uwagi na fakt, że wewnętrz-
na konstrukcja budynku wykonana 
była w dużej części z elementów 
drewnianych, ze ściankami działo-
wymi wypełnionymi słomą, trzciną, 
trocinami itp. Wobec rozmiarów po-
żaru oraz intensywnego zadymie-
nia, podjęto decyzję o ewakuacji 
mieszkańców sąsiednich budynków 
komunalnych. Ponadto niezbędne 
było zadysponowanie dodatkowych 
sił i środków, w tym cysterny z wodą, 
a także oficera operacyjnego, któ-

ry pełnił dyżur – mówi mł. bryg.  
Tomasz Wołoszyn, oficer prasowy 
KP PSP.
Część mieszkańców uważa też bo-
wiem, że ich dobytek można było 
uratować, ale przez opieszałość stra-
żaków budynek spłonął doszczętnie.
O komentarz do sprawy poprosiliśmy 
strażaków. 
– Pierwsze zgłoszenie o pożarze 
wpłynęło do Stanowiska Kierowa-
nia Komendanta Powiatowego PSP 
o godzinie 10:58. Pierwsza jednostka 
ochrony przeciwpożarowej dotarła 
na miejsce po 10 minutach od przy-
jęcia zgłoszenia. Nie jest prawdą, że 
strażakom całkowicie zabrakło wody 
po 10 minutach od chwili przybycia 
na miejsce pożaru. Oczywisty jest 
fakt, że zbiorniki wodne samocho-
dów pożarniczych nie są niewyczer-
pywalne i czas opróżnienia takiego 
zbiornika, w zależności od wydajno-
ści autopompy, liczby i jakości poda-
wanych prądów gaśniczych może 
wynosić od kilku do kilkunastu mi-
nut. W tym przypadku przez pierw-
sze 40-45 minut działań w ramach 
zaopatrzenia wodnego korzysta-
no ze zbiornika przeciwpożarowe-
go o pojemności 20 m³ - mówi mł. 
bryg. mgr Tomasz Wołoszyn, oficer 
prasowy Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Po-
żarnej. – Następnie 
po wyczerpaniu tego 
źródła wody oraz cy-
sterny pożarniczej, 
woda była dowożo-
na z dwóch hydran-
tów, w tym jeden 
z nich zlokalizowa-
ny był w okolicy sie-
dziby jednostki OSP 
Nasielsk. Ciśnienie 
wody w tym hydran-

cie było bardzo niskie – dodaje. 
Ponadto, jak podkreśla Tomasz Wo-
łoszyn, pierwsze informacje, jakie 
dotarły do Stanowiska Kierowania 
Komendanta Powiatowego PSP 
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
świadczyć miały o tym, że pali się pu-
stostan. Jednak mieszkańcy twierdzą, 
że od razu zgłaszali pożar budynku 
wielorodzinnego.
W kwestii przyczyny powstania po-
żaru nieoficjalnie mówiono o dwóch 
wersjach zdarzenia, tj. o zwarciu elek-
trycznym oraz o podpaleniu.
– Po zakończeniu akcji gaśniczej 
mundurowi wykonali czynności do-
chodzeniowo-śledcze z udziałem 

technika kryminalistyki, a następnie 
z biegłym do spraw pożarnictwa. 
Ze wstępnych ustaleń funkcjona-
riuszy wynika, że prawdopodobnie 
pożar powstał poprzez podpalenie. 
Aktualnie policjanci pod nadzorem 
prokuratury w Pułtusku wyjaśniają 
okoliczności tego zdarzenia. Dla po-
trzeb procesowych postępowanie 
zostało zakwalifikowane z art. 163 kk. 
– informuje podkom. Szymon Koź-
niewski, oficer prasowy Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim.

Pomoc dla pogorzelców
W wyniku pożaru 5 rodzin straciło 
dorobek całego życia. Z informacji 
uzyskanych od Marzeny Gronow-
skiej, prezes NBM Sp. z o. o., wszystkie 
rodziny poszkodowane w pożarze 
mają zapewnione mieszkania. 
– Wszystkie osoby zamieszkujące 
w budynku przy ul. Reja 5 i posiadają-
ce aktualne umowy najmu otrzyma-
ły propozycje nowych lokali. Jedna 
rodzina była w trakcie przeprowadz-
ki do nowego lokalu w miejscowo-
ści Chrcynno. Dwie rodziny przyjęły 
lokale położone w Nasielsku, jedna 
rodzina przyjęła lokal w Chrcynnie 
i otrzymała klucze do niego 3 lipca 
br. Jedna osoba złożyła rezygnację 
z proponowanego lokalu i skorzysta-
ła z opieki rodziny. Natomiast jedna 
rodzina nie miała proponowanego 
lokalu z uwagi na stan prawny spra-
wy i prawdopodobnie nie przebywa-
ła w budynku – wyjaśnia prezes NBM 
Sp. z o. o. – Była możliwość udostęp-
nienia lokali w Chrcynnie 1.07. br., za-
rządca zabezpieczył transport rzeczy 
i skorzystała z niego jedna rodzina – 
dodaje M. Gronowska. 
Pomoc dla pogorzelców zorganizo-
wano przy zaangażowaniu Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego nasielskie-
go UM, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, PCK, ZGKiM oraz osób 
prywatnych: Moniki Wrzosek i Da-
wida Domały, a także Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej Pod Fiołkami. 
Dzięki życzliwości strażaków dary  
dla poszkodowanych można było 
pozostawiać w nasielskiej strażnicy. 
Zbiórka w strażnicy trwała do piątku 
6 lipca. W sobotę i niedzielę, tj. 7 i 8 
lipca dary dla nich zbierano również 
w Pieścirogach podczas „Pikniku pod 
chmurką”. Po raz kolejny okazało się, 
że nasza społeczność nie jest obojęt-
na na nieszczęście, które spotyka in-
nych. Dziękujemy darczyńcom!

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Skazany na szczyt
O Denisie Urubko stało się głośno  
za sprawą tegorocznej wyprawy w celu 
zdobycia zimą K2. Kontrowersje wzbu-
dziły wtedy opuszczenie przez niego 
grupy Polaków, z którymi podróżował  
i nieudana próba zdobycia szczytu sa-
memu.
Informacje płynące z mediów mogły 
wtedy spowodować niechęć do hima-
laisty, który miał wykazać się arogancją 
i brakiem chęci współdziałania z grupą. 
Ale mowa przecież o jednym z najwy-
bitniejszych żyjących wspinaczy. Urubko 
ma na swoim koncie chociażby zdoby-
cie Korony Himalajów bez użycia tlenu 
oraz tytuł rekordzisty w biegu na Elbrus. 
Jest to pierwszy dowód na to, że warto przyjrzeć się książce Denisa Urubko 
Skazany na góry.
Drugą jest fakt, że nie mamy do czynienia z biografią, a autobiografią. I boha-
ter w tym wypadku nie idzie tropem suchego opisywania swojego życiory-
su, tylko przedstawienia piętnastu, ułożonych chronologicznie, opowiadań. 
Urubko operuje bogatym słownictwem i próbuje dodać swoim wyprawom 
pewnej dozy magii i tajemnicy. Przykładowy fragment jednej z pierwszych 
opisanych wypraw: 
Kaskady iskier tryskały z kamieni moreny krzesane zębami raków. Posępne 
migotanie rozświetlało skały wokoło. Ten kołyszący się z prawa na lewo 
niewyraźny cień.. łuna, blask pod nogami, a w górze – gwiazdy, gwiazdy…
Materiały do książki zostały zbierane przez lata jako szkice i notatki z wy-
praw. Zostały one opublikowane w oryginalnej formie, dlatego styl zaczyna 
się zmieniać i dojrzewać, tak samo jak ich autor wprawiający się w trudnym 
rzemiośle himalaisty. Nie wszystkie fragmenty opisują same przygotowania 
i wyprawy, jest też miejsce na refleksje o samym alpinizmie, np. o pojawia-
jącej się potrzebie sięgania po coraz większe wyzwania  motywowane tym, 
że coraz trudniej zrobić coś nowego i spektakularnego, kiedy wokoło tylu 
innych ludzi nawzajem przebija swoje dokonania.
Specyficzna forma książki może nie każdemu przypaść do gustu, jest jednak 
w niej coś, co może się podobać, a mianowicie niezwykły optymizm i wiara 
w moc ludzkiego hartu ducha, który pozwala zdobyć każdy szczyt (zarów-
no dosłownie, jak i w przenośni). Ciężko czasem oprzeć się entuzjazmowi 
Urubki w rozwijaniu jego pasji i podejmowaniu kolejnych wyzwań. Skazany  
na góry dodatkowo zawiera wiele zdjęć dokumentujących dokonania Deni-
sa Urubki. Lekturę można polecić wszystkim, którzy lubią czytać o poświę-
ceniu i urzeczywistnianiu marzeń.

Paweł Kozłowski

NOK

W Psucinie mają patent na kulturę
Relacjonowaliśmy już pierwsze, 
bardzo udane warsztaty pod na-
zwą „Wieś aktywna-kreatyw-
na” które odbyły się w Psucinie, 
a finansowane są przez Nasielski 
Ośrodek Kultury w ramach pro-
jektu „Mam patent na kulturę”.
W czwartek, 28 czerwca br., tak-
że w Psucinie, miały miejsce ko-
lejne warsztaty. Tym razem ich 
uczestniczki malowały metalo-
we konewki.
– Większość pań była już kolej-
ny raz i wiedziały „z czym to się 
je”. Następowały zmiany oso-
bowe, np. były dwie siostry, a 
teraz przyszła mama z córką. 
Na szczególną uwagę zasługu-
je praca Eweliny Kiliś. Poza przyklejaniem, Ewelina pokusiła 
się o samodzielne malowanie na konewce. Efekt był naprawdę 
wspaniały. Wszystkie panie wyraziły chęć uczestniczenia w ko-
lejnych zajęciach – relacjonu-
je Małgorzata Kowalska, sołtys 
Psucina, która zaznacza, że zaję-
cia finansowane przez NOK dają 
możliwość mieszkankom sołec-
twa spędzenia czasu w sposób 
kreatywny. Poza tym to dobry 
pomysł na integrację między-
pokoleniową. 
Zajęcia prowadziła pani Danu-
ta Bolek z Kreatywnej Doliny 
Wkry.

NOK

Z NOK

Warzywa, owoce  
wielkie mają moce!
Smako ł yk i  kuszą każdego: 
i małego, i dużego. „Teatr Tak” 
przygotował bardzo pouczają-
cy, interaktywny spektakl do-
tyczący zdrowego odżywiania. 
We wtorek, 3 lipca br.,aktorzy 
tego teatru pojawili się na scenie 
Nasielskiego Ośrodka Kultury 
i z piosenką na ustach przeko-
nywali dzieci, że „mają tę moc”, 
bo jedzą warzywa i owoce. 
Wesołe teksty piosenek za-
chęcały dzieci do pozbycia się 
niedobrych nawyków żywienio-
wych, takich jak podjadanie mię-
dzy posiłkami, jedzenie słodyczy, 
picie kolorowych, gazowanych 
napojów. Namawiano za to ma-
luchy do spożywania pięciu posił-
ków dziennie: śniadania, drugiego 
śniadania, obiadu, podwieczor-

ku i kolacji. Jak zauważyli aktorzy,  
od chipsów jedzonych nocą przy-
chodzą koszmary. Dzieci aktywnie 
reagowały na spektakl, żywioło-

wo śpiewały i tańczyły. Brały udział 
w kulinarnym konkursie. Dodatko-
wo w spektaklu wykorzystywane 
były elementy języka angielskiego, 

co miało wartość edukacyjną 
dla małych widzów.
W piosence finałowej, wy-
konywanej przez smaczny 
teatrzyk, motto brzmiało: „Tre-
nuj ciało, żeby głowie lepiej się 
myślało”. Mamy nadzieję, że 
dzieci uczestniczące w spek-
taklu wezmą sobie te rady  
do serca i w tym szczególnym, 
wakacyjnym czasie będą dużo 
grały w piłkę, jeździły na rowe-
rach, rolkach, pływały i upra-
wiały jak najwięcej dyscyplin 
sportowych, a przy tym będą 
zdrowo się odżywiały.

(red.)

NOK

Mali rzeźbiarze
W ramach akcji „Lato w Mieście”, Nasielski Ośrodek Kultury zorganizował 
dla dzieci artystyczną zabawę. Polegała ona na rzeźbieniu w mydle i ko-
rze. Warsztaty poprowadziła artystka Hanna Miklaszewska, pochodząca 
z Sierpca. Jej twórczość przede wszystkim ukierunkowana jest ku tematy-
ce ludowej. Anioły w jej wykonaniu cieszą się powodzeniem wśród pol-
skich, a także zagranicznych kolekcjonerów. 
Uczestniczące w zajęciach dzieci zdecydowały się wykonywać takie wzo-
ry, jak serce czy kwiatek. Mimo wszystko wymagały one dużo precyzji 
i skupienia się. 
Rzeźbienie w korze było zdecydowanie trudniejsze, ale podjęła się tego 
wyzwania jedna z najstarszych uczestniczek warsztatów.
Dodatkową atrakcją dla dzieci było spotkanie z asystentem ds. prewen-
cji, sierż. szt. Radosławem Wasilewskim z Komisariatu Policji w Nasielsku.  
Pan policjant podczas wakacyjnej beztroski przypomniał o kwestiach bez-
pieczeństwa. 

E.G.
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PODZIĘKOWANIA
Z całego serca dziękuję mieszkańcom gminy i miasta Nasielsk 
oraz naszym sąsiadom za tak liczne przybycie i uczestnictwo 
w marszu przeciwko planowanej budowie wysypiska śmieci w Ja-
skółowie. Gdyby nie każdy z Was, ta manifestacja nie miałaby 
sensu. Każda osoba, ta mała, duża, starsza, młodsza była jak kro-
pla, która wspólnie tworzy wielką siłę mogącą wydrążyć skałę. 
Z całego serca dziękuję za to, że potrafiliśmy się zjednoczyć i bez-
piecznie, kulturalnie, ale jednocześnie z wielką werwą manifesto-
wać w naszej wspólnej sprawie. Dziękuję wszystkim jednostkom 
OSP z naszej gminy, które wsparły nas w tym wydarzeniu; Poli-
cji za pomoc przy organizacji ruchu. Wielkie dzięki za przyjazd  
dla motocyklistów, którzy pozytywnie hałasowali na znak pro-
testu. Dziękuję Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury za użyczenie 
podestów i nagłośnienia. Panu Burmistrzowi za przyjęcie moje-
go zaproszenia. Ministrowi Środowiska, że zechciał wziąć udział 
w tym wydarzeniu. Adamowi Mikuckiemu, że od długiego czasu 
walczy z tym tematem oraz wszystkim, którzy razem z nim idą 
w ten bój. RAZEM możemy naprawdę wiele. Mam ogromną na-
dzieję, że nasze starania nie pójdą na marne i ta inwestycja na-
prawdę nie powstanie, czego nam wszystkim życzę.

Dawid Domała

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania  

pani Lidii Rutkowskiej dyrektor ZGKiM  
oraz pracownikom ZGKiM,  

w szczególności panu Piotrowi Fronczakowi 
za serce, zrozumienie, pomoc i szybkie rozwiązanie problemu

  Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nasielsk

NOK

Kreatywne wakacje
Nasielski Ośrodek Kultury gwarantuje dzieciom wspaniałą za-
bawę podczas wakacyjnych zajęć kreatywnych. 
Prowadzi je Beata Olechowicz, która pokazuje, jak można zro-
bić z, wydawałoby się, już niepotrzebnych rzeczy cudeńka. 
Tym razem na tapetę została wzięta gazeta. 
Stworzono z niej w początkowej fazie piniaty. Do nich dzieci 
doklejały trójkąty z gazet, tworząc pierzaste kule-żyrandole. 
Na następnych zajęciach nabiorą one blasku dzięki koloro-
wym sprayom. 

(e)

WAKACYJNIE

Lato w bibliotece
Jak co roku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała bogatą 
ofertę zajęć dla dzieci spędzających wakacje w mieście. W dniach 2, 4 
i 6 lipca w bibliotece tłumnie zbierały się dzieci, aby uczestniczyć w zaję-
ciach edukacyjno-plastycznych, sportowych i konkursach. W poniedzia-
łek, 2 lipca, przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjno-plastyczne na temat 
„Z przysłowiami za pan brat”. Uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę 
o przysłowiach, a następnie wykonać pracę plastyczną przy użyciu pla-
steliny. W kolejnym dniu odbył się kurs rysowania dla małych artystów. 
Dzieciaki były zdumione, jak w prosty sposób, często za pomocą kółek 
i kresek mogą powstać piękne ilustracje. Mali ilustratorzy mieli możliwość 
przyozdobić swoja pracę.

W piątek, 6 lipca, rozmawialiśmy o bezpiecznych wakacjach, o tym jak 
należy się zachowywać i na co zwracać szczególną uwagę podczas wa-
kacyjnych wyjazdów. Przypomnieliśmy sobie również numery telefonów 
alarmowych do poszczególnych służb. Po zakończonej rozmowie mali 
uczestnicy naszego „lata w bibliotece” wykonali prace plastyczne dowolną 
techniką z udostępnionych materiałów.
Każdego dnia, podczas naszych spotkań panie bibliotekarki czytały dzie-
ciom bajkę, bawiliśmy się wspólnie chustą animacyjną oraz przy sprzyja-
jącej słonecznej pogodzie spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu, grając 
w piłkę i inne zabawy ruchowe. Tradycyjnie nie zabrakło słodyczy oraz 
soczków owocowych. 

Bibl.

Harcerskie 
pożegnanie

28 czerwca odeszła na Wieczną Wartę  
kolejna ikona nasielskiego harcerstwa  

Druhna Harcmistrz  

Teresa Wanda Leśniewska
Kochana nasza Druhno 
Teresko. Tak cicho i nie-
postrzeżenie odeszłaś od 
nas i dołączyłaś do osób, 
które już pełnią harcer-
ską Wieczną Wartę. Stało 
się to w dniach, kiedy na-
sielscy harcerze rozpa-
miętywali życiową drogę 
jednej z Twoich życiowych 
przewodniczek, która i dla 
Ciebie była wzorem. Spo-
dziewaliśmy się, że będziesz 
z nami na spotkaniu jej po-
święconym i podzielisz się  
z nami swą wiedzą na Jej te-
mat. 
Przez całe życie byłaś wierna harcerskim ideałom, 
które symbolizuje harcerska Lilijka i harcerski Krzyż. 
Służyłaś Bogu i Ojczyźnie. Służyłaś ludziom. Będzie 
nam Ciebie brakować. Czuwaj.

Zuchy, harcerze, instruktorzy,  
instruktorzy seniorzy, 

przyjaciele harcerstwa.  

Z NOK

Kino będzie 
klimatyzowane
Podczas ostatnich kulturalnych kabaretowych spotkań 
w kinie Niwa kilkakrotnie żartowano sobie z „klimaty-
zowanej sali” kinowej. Niestety przy sali pełnej widzów 
naprawdę było duszno i gorąco. 
Już niedługo, najprawdopodobniej do jesieni tego roku, 
w naszym kinie zostanie przeprowadzona moderniza-
cja, w ramach której zamontowana będzie klimatyzacja, 
a dokładniej mówiąc, zostaną zainstalowane klimatyza-
tory na sali kinowej oraz w kabinie projekcyjnej. Wy-
mienione zostaną także kotły gazowe. Dodatkowo, 
w ramach inwestycji, zwiększona ma być moc przyłą-
czy, będzie nowa rozdzielnia. 
Jak informuje Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego Ośrodka 
Kultury, całkowity koszt inwestycji ma opiewać na kwo-
tę około 150 tys. zł. 
Nasielski Ośrodek Kultury złożył wniosek o dofinan-
sowanie zadania dotyczącego montażu klimatyzacji 
i modernizacji kotłowni w NOK do Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej i otrzymał na ten cel środki w wysokości  
50 tys. zł. Zadanie będzie 
realizowane w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Roz-
wój kin”. 
Gmina Nasielsk przezna-
czyła na ten cel dotację ce-
lową w kwocie 100 tys. zł. 

E.G. 
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Z BIBLIOTEKI. Rajd rowerowy

Rowerem do Pokrzywnicy

CIEKSYN

Sezon występów WSK

Pierwszy dzień lipca br. nie miał za-
miaru rozpieszczać pogodą uczest-
ników 29. rajdu rowerowego  
„Od wschodu do zachodu”. Zbie-
rające się nad głowami ciężkie, 
deszczowe chmury nie odstraszy-
ły doświadczonych uczestników 
i w samo południe ponad 40 ro-
werzystów pod czujnym okiem 
pani Izabeli Mazińskiej wyruszyło  
na wyprawę do Pokrzywnicy – miej-
scowości w sąsiednim powiecie puł-
tuskim stanowiącej w XVII wieku 
własność rodu Pokrzywnickich herbu 
Grzymała. 
Trasa przejazdu prowadziła nie-
zbyt uczęszczanymi drogami,  
co sprawiało, że zarówno starsi,  
jak i młodsi cykliści mogli czuć się 
bezpieczni. Wyprawa przez zielone 
okolice Krzyczek pozwoliła ode-
tchnąć od miejskiego zgiełku. W tak 
przyjemnym otoczeniu rowerzyści 
dotarli do Błędostowa, gdzie stoi ko-
ściół parafialny parafii Nawiedzenia 
NMP w Smogorzewie Pańskim. 
Tamtejszy proboszcz, ksiądz Jarosław 
Bukowski chętnie przedstawił go-
ściom historię parafii, o której wspo-
mniano już w 1400 roku, jak również 
historię samego kościoła, którego  
nie oszczędzał y wichry histo-
rii. Budynek spłonął bowiem oko-
ło 1800 roku, podczas II wojny 
światowej, kiedy przez Błędostowo 

przebiegał front walk niemiecko-
-radzieckich, wieża kościoła została 
zburzona z przyczyn strategicznych.  
Do tej pory ludzie mieszkający 
w okolicy znajdują na polach pamiąt-
ki świadczące o walkach, w których 
zginęło wielu żołnierzy. 
Ksiądz Bukowski opowiedział tak-
że o objawieniach maryjnych  
w XIII – XVI wieku, jak również 
o cudownym źródełku, które według 
przekazów płynęło w niedalekiej od-
ległości od kościoła oraz o słynącym 
łaskami obrazie Matki Boskiej Smo-
gorzewskiej, po którym ślad zaginał 
podczas pożaru.
Postacią, o której warto wspomnieć 
przy okazji rozważań o historii parafii 
w Smogorzewie, jest ksiądz Jan Siek, 
zmarły w 1995 r. znawca ziół, który 
pomógł wielu osobom w ciężkich 
chorobach. Jego imieniem w 2017 
roku została nazwana szkoła podsta-
wowa w Smogorzewie. 
Ciekawą inicjatywą proboszcza jest bi-
blioteka w kościele. Regały stoją przy 
wejściu i każdy może wybrać książ-
ki, które go interesują. Kolekcja liczy 
obecnie ponad 600 woluminów. Te-
matyka zbiorów, jak przystało na miej-
sce, jest religijna i patriotyczna. Drzwi 
stoją otworem od 6.00 do 21.00.
Pożegnawszy miłego gospodarza, 
peleton ruszył do głównego celu 
podróży – Pokrzywnicy. Rowe-

rzyści podziwiali tam 
nowoczesną bryłę 
kościoła. Ksiądz Mi-
rosław Borkowski, 
proboszcz parafii św. 
Józefa, także chętnie 
opowiadał gościom 
o historii pokrzyw-
nickiej świątyni pod 
wezwaniem Matki 
Boskiej Szkaplerz-
nej. Paraf ia została 
erygowana w 1377 
r. przez biskupa Do-
biesława z fundacji 
Junoszy, podkomo-
rzego zakroczym-
skiego. Pierwotnie 
w miejscu obecnej 
świątyni stał kościół 
drewniany, który funkcjonował do 
końca XVII w. Następna świąty-
nia została zbudowana ok. 1690 r.  
W 1852 r. z powodu znacznego 
zniszczenia część kościoła zosta-
ła rozebrana. Nowy, murowany 
wzniesiono w 1881 r., lecz został on 
doszczętnie zniszczony w czasie II 
wojny światowej. Po wojnie długi 
czas rolę kościoła pełnił drewniany 
barak, który dzięki wspólnemu wy-
siłkowi mieszkańców tej niewielkiej, 
liczącej około 1000 mieszkańców 
parafii został zastąpiony obecnym 
murowanym kościołem, poświę-
conym zaledwie w 1984 roku. Świą-

tynia, choć niepozorna na zewnątrz, 
ma w środku ponad 200 miejsc sie-
dzących, czyli, jak podkreślał ksiądz, 
niemal trzykrotnie więcej niż w Ka-
tedrze Płockiej. 
Na uwagę zasługuje również Droga 
Krzyżowa w formie parku, umiesz-
czona malowniczo wśród zieleni 
u podnóża wzniesionej na wzgórzu 
świątyni.
Po porcji wiedzy historycznej, uczest-
nicy rajdu udali się do pobliskiej re-
mizy strażackiej, gdzie mili strażacy 
z Pokrzywnicy udostępnili wędrow-
com grill oraz salę, w której bar-
dziej zmarznięci rowerzyści mogli 

się ogrzać. Pieczone kiełbaski, kawa, 
herbata oraz słodkości dla dzieci 
sprawiły, że wszystkim dopisywały 
humory, pomimo niezbyt sprzyjają-
cej aury. Trzeba jednak oddać pogo-
dzie sprawiedliwość, przez cały rajd  
nie spadła nawet jedna kropla deszczu. 
Dzięki temu powrót do domu oko-
ło godz. 17 odbywał się w radosnej 
atmosferze i pozostawił nadzieję, że 
we wrześniu, w pierwszym rajdzie 
po wakacyjnej przerwie, weźmie 
udział równie duża grupa rowerzy-
stów chętnych poznawać bliższe 
i dalsze okolice naszego miasta.

E.L.

Po zimowych miesiącach prób, któ-
re oprócz doskonalenia umiejęt-
ności wokalnych, są świetną okazją  
do spotkań w miłym gronie, dla Wiej-
skiej Spec Kapeli z Cieksyna nadszedł 
sezon występów. 
Jedną z większych imprez, w której 
uczestniczyliśmy, była Łochowska 
Biesiada Muzyczna połączona z Nocą 
Świętojańską. Wydarzenie składało się 
z trzech części: Zakończenie Roku 
Akademickiego Łochowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, występy 
zespołów muzycznych oraz plene-
rowy spektakl poświęcony obrzę-
dom Nocy Świętojańskiej. Widowisko 
wystawiła grupa teatralna „Makata” 
z Warszawy przy współudziale Stowa-
rzyszenia Artystyczno-Społecznego 
„Skafander”. 

W niedzielę, 24 czerwca 2018 r., wy-
ruszyliśmy do Łochowa na zaprosze-
nie Artura Lisa, dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Łochowie, które-
mu serdecznie dziękujemy za gości-
nę i możliwość uczestnictwa w tym 
wydarzeniu. Przy akompaniamen-
cie Kapeli „Lipy” zaśpiewaliśmy mi in. 
„Zaszło słonko”, „Z góry jedź”, i prze-
bojowe „Czerwone Korale”. Najmłod-
sze wokalistki, Nastia i Ola, wykazały 
się odwagą sceniczną, śpiewając solo 
partie piosenki „Kazala mi mama”. 
Wystąpiliśmy w naszych koszulkach 
z napisem Kocham CIEksyn. Panie, 
z racji, że to Noc Świętojańska, przy-
stroiły się w urocze, kwietne wianki. 
Nie marnowaliśmy okazji do świetnej 
zabawy, tańca, biesiadowania i integra-
cji z innymi zespołami, z którymi zdą-

żyliśmy się trochę zapoznać 
podczas poprzednich wy-
stępów. 
Wiejska Spec Kapela za-
prasza wszystkich chęt-
nych na swoje spotkania. 
Z przyjemnością powi-
tamy nowych członków. 
Nie prowadzimy przesłu-
chań, nie ma tzw. castin-
gu. Nie musicie pięknie 
śpiewać, z czasem poczy-
nicie postępy. Na począ-
tek wystarczy uśmiech 
i dobre chęci do wspólnej zabawy 
i integracji. Zajęcia są bezpłatne. 
Czasami, całkowicie dobrowolnie, 
przynosimy na spotkania tzw. coś 
dobrego, dla podniesienia domo-
wej atmosfery. 

Żywo interesujemy się wydarzenia-
mi z naszego gminnego podwórka, 
bierzemy czynny udział w sprawach 
ważnych dla lokalnej społeczności. 
Przedstawiciele WSK uczestniczy-
li w proteście 18 czerwca „Nie – dla 
wysypiska w Jaskółowie” oraz 6 lipca 
w marszu protestacyjnym w Nasielsku 
„Razem przeciwko budowie wy-
sypiska w Jaskółowie”. W sezonie 
wiosenno-letnim występowaliśmy 
w Sulejówku na Pikniku Rodzinnym 
z okazji Dnia Dziecka, a 9 czerwca 
braliśmy udział w spływie kajakowym 
do Pomiechówka „Samorządowcy 
Niepodległej”. Po spływie zaśpiewa-
liśmy piosenki z okresu międzywo-
jennego, np. „Przybyli ułani”, „Maki”  
czy „Serce w Plecaku”.
W dalszych planach Kapeli wielkie 
wydarzenie, bowiem zaprezentuje-
my się na swoim terenie. 8 września 
w Cieksynie odbędzie się impreza 
plenerowa Festiwal Muzyk Wielopo-

koleniowej „Pępek”, organizowana 
przez Stowarzyszenie Artystyczno-
-Społeczne „Skafander”. W programie 
zaplanowano występy zespołów mu-
zycznych, tańce, widowisko plenero-
we, stragany z rękodziełem ludowym 
oraz produktami regionalnymi. Człon-
kowie Kapeli biorą czynny udział 
w organizacji imprezy, już rozpoczę-
liśmy przygotowania. Nie ukrywamy, 
że liczymy na pomoc wspaniałomyśl-
nych sponsorów. 
Spotkania Wiejskiej Spec Kape-
li odbywają się we wtorki o godz. 
16.00 w Wiejskiej Scenie Kulturalnej,  
ul. Piłsudskiego 63, w Cieksynie. Ak-
tualności można śledzić na FB Stowa-
rzyszenia Artystyczno-Społecznego 
„Skafander”.
Spotkania Wiejskiej Spec Kapeli od-
bywają się w ramach Inicjatywy Lo-
kalnej Gminy Nasielsk.

Magdalena Jaworska
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NUTW zakończył  
rok akademicki
Studenci Nasielskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku zakończyli kolejny rok aka-
demicki. Tym razem spotkanie odbyło 
się w rodzinnej atmosferze. Miało ono 
miejsce we wtorek, 26 czerwca, w go-
spodarstwie agroturystycznym u państwa 
Kowalskich w Winnikach. Prezes Funda-
cji „Bądźmy Razem” Teresa Skrzynecka 
podsumowała rok akademicki 2017/2018. 
Za swoją pracę wraz z Hanną Wróblew-
ską, obie panie otrzymały podziękowania  
i kwiaty. Potem przyszedł czas na święto-
wanie i biesiadę. 
W czwartek, 28 czerwca br, studenci Na-
sielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
wyjechali na całodniową wycieczkę do 
Nieborowa i Sochaczewa. Zwiedzili tam Pałac, Arkadię, a także Muzeum Kolei Wąskotorowej.
Muzeum w Nieborowie i Arkadii powstało w 1945 roku. W jego skład wchodzą Pałac Radziwiłłów wraz z ogro-
dem w Nieborowie i Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii. W pałacu znajduje się obecnie mu-
zeum wnętrz rezydencji pałacowej z XVII-XIX wieku, oparte na ocalałym wyposażeniu pałacu i jego kolekcjach 
(rzeźba, obrazy, grafika, meble, brązy, porcelana i szkło, srebra, zegary, tkaniny, zbiory biblioteczne), uzupełnione 
obiektami sztuki i rzemiosła artystycznego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Pałac i ogród regu-
larny (francuski) w Nieborowie oraz angielski (sentymentalno-romantyczny) w Arkadii po renowacji i uporząd-
kowaniu zostały udostępnione zwiedzającym jako stylowe pałacowo-ogrodowe założenie rezydencjonalne. 
Natomiast Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie gromadzi największy zbiór tego typu taboru w Polsce, 
a według niektórych przekazów również w Europie. W skansenie znajdują się aktualnie 163 jednostki taboru 
wąskotorowego, a kilkadziesiąt kolejnych oczekuje na zapleczu muzeum na konserwację. W salach wystawo-
wych obejrzeć można kolekcję muzealiów, dokumentujących codzienne funkcjonowanie kolei wąskotorowych  
w Polsce. W ostatnich latach jednostka we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, jednostkami kulturalnymi 
oraz mediami zorganizowała wiele nowych imprez o charakterze masowym bądź kameralnym. 
Cały dzień zwiedzania seniorzy zakończyli przy ognisku, co było również pięknym podsumowaniem naszej 
przygody z NUTW w roku akademickim 2017/2018.

(red.)

NASZE SPRAWY

Piknik Pod Chmurką 
Przez cały weekend (7-8 lipca)  
w Nowych Pieścirogach na placu 
przy ulicy Platynowej odbywał się 
,,IV Piknik Sąsiedzki pod Chmurką”. 
Była to świetna okazja do dobrej 
zabawy dla całej rodziny.
– W tym roku przygotowaliśmy 
dużo atrakcji. – mówi organizator-
ka, pani Elżbieta Latkowska i doda-
je: – Chcemy, żeby ludzie przyszli, 
oderwal i s ię od codzienności 
i wspólnie spędzili czas. 
W organizacji wydarzenia pomagali 
również pan Jacek Ruciński, radny 
Marek Jaroszewski i Rada Sołectwa 
Nowe Pieścirogi. 
Podczas tegorocznego pikniku po-
jawiło się po raz pierwszy wesołe 
miasteczko, co mogło dawać nie 
lada zabawę, szczególnie dla naj-

m ło dsz yc h . 
Czekał y też 
na nich kolo-
rowe balony, 
zabawki, po-
pcorn, wata 
cukrowa, go-
fry. Plac przy 
ul icy P lat y-
nowej zapeł-
niły karuzele, 
t ram p ol i ny, 
d m u c h a n e 
z j e ż d ż a l n i e 
i wiele innych atrakcji. Można było 
również sprawdzić swoje umiejęt-
ności na strzelnicy.  
Na dwa dni imprezy przygotowa-
no także scenę, na której wystę-
powały zespoły muzyczne, które 

zachęcały wszystkich uczestników  
do tańca. Wystąpili: Starter, Fe-
nix, Paradox, La Tija, Bene i Aga-
ta Lustyk. Różnorodny repertuar 
zapewnił dobrą rozrywkę publicz-
ności o różnych gustach muzycz-
nych. 
Poza sceną i wesołym miastecz-
kiem znalazły się również inne 
atrakcje. Policjanci prezentowali 
swój samochód i pozwalali przy-
mierzyć rynsztunek; odbył się zlot 
motocyklistów, a także oferowa-
ne były przejażdżki kucykiem. Nie 
mogło zabraknąć również stoisk 
z jedzeniem i napojami. 
Kilka dni przed piknikiem, w wy-
niku pożaru budynku komunal-
nego w Nowych Pieścirogach,  
13 osób straci ło swój dobytek 
i dach nad głową. Dlatego zorga-
nizowano zbiórkę darów na rzecz 
poszkodowanych.

– Staramy się pomóc tym ludziom. 
Zbieramy jedzenie długotermino-
we, koce, chemię czy bieliznę dla 
naszych sąsiadów – mówi pani Be-
ata Dalecka z Rady Sołectwa Nowe 
Pieścirogi.

Pani Elżbieta Latkowska zapewnia, 
że w przyszłym roku znowu od-
będzie się piknik, który do tej pory 
zdążył się na stałe wpisać w kalen-
darz letnich imprez w naszej gminie.

Paweł Kozłowski
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Rośliny odporne  
na suszę
W okresie letnim temperatura jest wysoka. Deszcze najczęściej padają 
sporadycznie. Roślinom zaczyna wtedy brakować wody. W tym okre-
sie bardzo ważne jest systematyczne nawadnianie rabat. Wybór roślin 
na gleby suche, piaszczyste, przepuszczalne, zwłaszcza te bardzo nasło-
necznione należy starannie przemyśleć, żeby nasz trud nie okazał się 

daremny. Szkielet ogrodu na takim stanowisku można stworzyć z wolno 
rosnących drzew i krzewów iglastych, np. sosny pospolitej „Fastigiata”, 
sosny czarnej karłowatej np. „Pygmaea”, jałowca pospolitego „Compres-
sa” czy świerka kłującego „Glauca Globosa”. Przestrzeń między tymi ro-
ślinami można uzupełnić krzewami iglastymi, np. jałowcami płożącymi, 
kolumnowymi, sabińskimi oraz krzewami liściastymi, jak azalia pontyjska, 
głóg, dąb czerwony, jarząb pospolity, kalina wonna, lilak (bez), ligustr, su-
mak octowiec, złotokap czy żarnowiec.
Taki szkielet rabaty można dalej wypełnić bylinami lub roślinami jed-
norocznymi. Na stanowisku słonecznym poradzą sobie niektóre byliny 
okrywowe i wyższe, np. skalnice, macierzanki, płomyki szydlaste, sma-
gliczki skalne, rogownice, a także nachyłki wielkokwiatowe, rozchodni-
ki okazałe (zwłaszcza niskie odmiany), irysy bródkowate, juki, liliowce, 
nawłocie, dziewanny, ubiorki wiecznie zielone czy wrzosy oraz trawy, 
np. kostrzewy, turzyce, owies wiecznie zielony. Posadzone w miejscach 
suchych i słonecznych lawendy, szałwie aromatyczne zioła wydzielają 
obficie olejki eteryczne, co powoduje, ze w powietrzu unoszą się przy-
jemne zapachy odstraszające komary i muchy.
Wytrzymałe na suszę są też niektóre krzewy owocowe, np. aronia, po-
rzeczka czy pigwowiec.
Roślin przeznaczonych do miejsc słonecznych nie należy przesuszać, le-
piej zniosą okresowy brak wody te okazy, które są dobrze ukorzenione. 
Osobom, które niezbyt regularnie przebywają na działce i nie są w stanie 
zapewnić odpowiedniego podlewania, poleca się rośliny o mięsistych 
i zgrubiałych liściach czy pokrytych włoskami lub woskiem. Rośliny te 
lepiej zniosą niedostatek wody, gdyż gromadzą ją w liściach.

E.K.

ROŚLINA MIESIĄCA

Przywrotnik
J e d n ą  z  b y l i n  ( r o ś l i n 
w i e l o l e t n i c h )  w y ko -
rzystywanych do wypeł-
nienia kompozycj i jest 
łatwy w uprawie, mało 
wymagający, dorastający 
do ok. 30 cm przywrot-
nik ostroklapowy. Kwitnie 
w czerwcu. Żółtozielone, 
drobne kwiatki tej rośliny 
nadają się do połączenia 
z innymi roślinami na ra-
bacie w prawie każdym 
kolorze kwiatów. Przy-
wrotnik jest rośliną mało 
wymagającą co do stano-
wiska, ale najlepiej rośnie 
w półcieniu i na glebach 
wilgotnych. Po przekwit-
nięciu jest dekoracyjny 
z liści. Bardzo łatwo można rozmnożyć przywrotnika przez podział kłą-
czy wiosną lub jesienią. Ładnie wygląda posadzony np. z liliami, piwoniami, 
ostróżkami, różami, szałwiami czy przetacznikiem kłosowym.

E.K.

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Podsumowaliśmy  
trzyletnie działania
We wtorek, 12 czerwca 2018 r.,  
w naszej szkole odbył się apel pod-
sumowujący realizację progra-
mu profilaktycznego „B&N – czyli  
B jak Bezpieczny i  N jak Nie-
chroniony uczestnik ruchu dro-
gowego”. Zaplanowane na trzy 
lata działania skierowane był y  
do uczniów, ich rodziców, dziad-
ków oraz do społeczności lokalnej. 
Na spotkanie zaprosiliśmy rodzi-
ców oraz przedstawicieli instytucji 
wspierających nas w podejmowa-
nych przedsięwzięciach: Dariusza 
Marka Szczygielskiego – dyrekto-
ra Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego, Rafała Grodzickiego – 
kierownika Wydziału Szkoleń i Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, 
Roberta Zawadkę – zastępcę kie-
rownika Wydziału Szkoleń i Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, 
sierżanta sztabowego Radosława 
Wasilewskiego, podinspektora Da-
riusza Leszczyńskiego – komen-
danta komisariatu w Nasielsku, 
Roberta Cieślę – ratownika me-
dycznego Nowodworskiego Cen-
trum Medycznego, Magdalenę 
Biernacką – starostę nowodwor-
skiego, Bogdana Ruszkowskie-
go – burmistrza Nasielska, Hannę 
Pietrzak – dyrektora CUW, Dorotę 
Zawadzką – przewodniczącą Rady 
Rodziców, Arletę Skierkowską – 
rodzica, pracownika Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Uczniowie przedstawili program 
słowno – muzyczny promujący 
bezpieczne zachowanie na dro-
dze. Składały się na niego scenki, 
wiersze oraz piosenki, do których 
słowa napisali uczniowie. Zapre-
zentowali się laureaci konkursu na 
układ taneczny do piosenek o bez-
pieczeństwie. W czasie spotkania 
krótko przypomnieliśmy działania 
realizowane przez trzy lata. Były to, 
m.in.:
• piknik rodzinny pod hasłem „Żyj 

zdrowo i bezpiecznie”;
• Bank Odblasków – pozyska-

ne w ten sposób elementy od-
blaskowe uczniowie, wspólnie 
z nauczycielami i policjantami, 
rozdawali na nasielskich ulicach 
pieszym i rowerzystom; 

• akcja Młody diagnosta, w czasie 
której, wspólnie z policjantami, 
sprawdzany był stan techniczny 
rowerów;

• montaż s łowno – muz ycz-
ny „Bezpieczeństwo łączy po-
kolenia, na który zaprosiliśmy 
dziadków i rodziców naszych 
uczniów;

• realizowana w bieżą-
cym roku szkolnym 
w klasach czwartych 
innowacja pedago-
giczna „Odpowiedzial-
ny rowerzysta” ;

• pogadanki dla rodzi-
ców „Karta rowerowa 
- pierwsze prawo jaz-
dy mojego dziecka”; 

• spotkania policjantów 
z uczniami i pogadan-
ki, które głównie  do-
tyczą bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym;

• Nocny Turniej BRD - zawody, 
w których uczniowie z klas IV 
– VII sprawdzali swoją wiedzę 
i umiejętności w pięciu konku-
rencjach. Były to: test wiedzy, ro-
werowy tor przeszkód, pierwsza 
pomoc, zwinnościowy tor prze-
szkód oraz gra terenowa;

• udział w konkursach międzysz-
kolnych, m.in. „Bezpiecznie na 
rowerze”, „Policjanci są wśród 
nas”, kolejnych etapach Turnieju 
BRD, w których nasi uczniowie 
zajmują czołowe lokaty;

• organizowanie różnorodnych 
konkursów szkolnych promują-
cych tematykę bezpieczeństwa;

• realizacja filmu pt. Daj się zauwa-
żyć, zachęcająca do noszenia 
elementów odblaskowych.

Nasza szkoła została objęta patro-
natem Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego, m.in. za ak-
tywną realizację zadań z zakresu 
BRD oraz wkład pracy we wczesną 
edukację dzieci w zakresie bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym. 
W grudniu otrzymaliśmy wspaniały 
prezent mikołajkowy – rowerowy 
tor przeszkód. W kwietniu, w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Warszawie, 
odbyła się ważna uroczystość dla 
społeczności naszej szkoły. Pani 
dyrektor Agnieszka Mackiewicz 
otrzymała wyróżnienie Mazowiec-
kiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego za zasługi i zaangażo-
wanie w działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w województwie mazowieckim. 
W czasie apelu wręczono nagrody 
uczniom biorącym udział w szkol-
nych konkursach: plastycznym, 
muzycznym, polonistycznym i in-
formatycznym. Ich tematem było 
bezpieczeństwo. 
Nasza uroczystość była też okazją 
do podziękowań tym, którzy oka-
zali nam pomoc w realizacji zadań 
zaplanowanych w ramach pro-
gramu B&N. Pamiątkowe statuet-

ki  otrzymały instytucje: WORD, 
starosta nowodworski, burmistrz 
N a s i e l ska ,  Kom i s ar ia t  Po l i c j i 
w Nasielsku, Nowodworskie Cen-
trum Medyczne. 
Zawsze mogliśmy liczyć na wspar-
cie i niezwykłą życzliwość: p. Ra-
fała Grodzickiego – kierownika 
Wydziału Szkoleń i Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego, p. Rober-
ta Zawadki – zastępcę kierownika 
Wydziału Szkoleń i Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego, sierżanta 
sztabowego Radosława Wasilew-
skiego, p. Roberta Cieślę, p. Arletę 
Skierkowską. W naszych działaniach 
wspierali nas również funkcjona-
riusze policji z Komendy Stołecz-
nej oraz Komendy Powiatowej: p. 
Katarzyna Mac, p. Robert Bojarski, 
p. Szymon Koźniewski i p. Sylwia 
Ochmańska.. Niestety, obowiąz-
ki służbowe nie pozwoliły im na 
obecność na naszej uroczystości. 
Podziękowania zostały wręczone 
inną drogą.
Zakończyliśmy realizację progra-
mu profilaktycznego, ale nasze 
przedsięwzięcia promujące bez-
pieczeństwo były kontynuowane. 
Tuż przed wakacjami, 18 czerw-
ca przeprowadzony został po raz 
kolejny egzamin na kartę rowe-
rową. Tym razem dla dzieci, które 
w ostatnich tygodniach skończyły 
10 lat. Tego dnia odbyła się też, po 
raz drugi w tym roku szkolnym, ak-
cja „Młody diagnosta”. Dzieci mia-
ły możliwość, pod czujnym okiem 
funkcjonariusza nasielskiego komi-
sariatu - sierżanta sztabowego Ra-
dosława Wasilewskiego, sprawdzić 
stan techniczny rowerów, zanim 
wyruszą na wakacyjne wycieczki.
Pomysłodawczynią działań propa-
gujących bezpieczeństwo w naszej 
szkole jest Monika Paluszek, koor-
dynator do spraw ruchu drogowe-
go, która w 2017 roku otrzymała 
certyfikat wydany przez Wojewo-
dę Mazowieckiego, Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego oraz 
Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Warszawie. Wspiera ją zespół 
w składzie: Małgorzata Sitek, Ewa 
Lipowska, Anna Korycka, Kinga 
Żabik, Magda Mackiewicz i Aneta 
Czyż-Roszak. 
Dziękujemy uczniom, rodzicom, 
nauczycielom i instytucjom za 
okazaną pomoc i bardzo duże 
wsparcie w realizacji programu 
profilaktycznego B&N. 

Zespół B&N



1113.07.–26.07.2018; Życie Nasielska nr 15 (505) ROZMAITOŚCI
MUZYCZNIE

Spike Up  
– zespół z nasielskimi korzeniami
Podczas tegorocznych Dni Nasielska, na naszej scenie gościł młody,  
ale bardzo dobrze rokujący zespół o tajemniczej nazwie „Spike Up”. 
Mieszkańcy naszej gminy mogli rozpoznać wśród artystów muzyka po-
chodzącego ze Starych Pieścirogów, czyli Łukasza Niedzielskiego, grają-
cego na instrumentach klawiszowych. Z Łukaszem rozmawiamy na temat 
tego projektu muzycznego.

naszą muzyczną pasję podparli-
śmy także zdobytą wiedzą. 
Interesuje mnie jeszcze pomysł  
na nazwę waszego bandu.
– Nazwa zespołu powstała spon-
tanicznie, trudno jest określić dla-
czego taka, a nie inna. Ktoś rzucił 

pomysł, stwierdziliśmy, że do-
brze brzmi i tak zostało.
A jak często spotykacie się, 
żeby razem pograć?
– Próby robimy u chłopaków 
w Milanówku, raz w tygodniu. 
Poza tym spotykamy się pry-
watnie i gramy razem w innych 
projektach. 
Jak prezentuje się wasz autor-
ski dorobek muzyczny?
– Własnych utworów mamy  
ok. 12. Jesteśmy w trakcie nagry-
wania płyty, która powinna uka-
zać się z końcem tego roku. Za 
teksty piosenek odpowiada Mi-
chał Leciński, za muzykę zaś Ad-

rian Wardęga i ja Łukasz Niedzielski. 
Skąd czerpiecie inspiracje do two-
rzenia swojej muzyki?
– Z różnych sytuacji życiowych, 
z tego, czego słuchamy na co 
dzień. Nasza muzyka jest dosyć 
zróżnicowana. Nie da się jej przy-
pisać do jednego gatunku. Może 
właśnie to nas wyróżnia, że łączy-
my ze sobą rock, funk, pop i rap. 
Staramy się nie grać coverów, ale 
czasami można usłyszeć w naszym 
wykonaniu utwory „Kings of Leon”. 
Gdzie do tej pory koncertowali-
ście? Który występ wspominacie 
najlepiej i dlaczego?
– Dopiero rozpoczynamy trasę 
koncertową w obecnym składzie. 
Najlepiej wspominamy występ 
w Nasielsku, zostaliśmy tu świetnie 
przyjęci. Wielkie dzięki dla wszyst-
kich, którzy przyszli nas wspie-
rać i posłuchać. Pomimo tego że 
materiał, który gramy, jest jeszcze 
zupełnie nieznany, energia była 
niesamowita. 14 lipca będzie nas 
można usłyszeć na Dniach Miasta 
Poraj. W imieniu całego zespołu 
serdecznie zapraszamy.
Dziękuję za rozmowę.

Ewelina Gizińska

Skąd wziął się pomysł założenia 
wspólnego zespołu?
– Pomysł istniał od dawna. Nasze 
początki miały miejsce ok. 6 lat 
temu. Chodziło głównie o przy-
jemność z grania i tworzenia au-
torskiego materia łu wspólnie 
z przyjaciółmi. 

Skąd pochodzą członkowie ze-
społu?
 – Jesteśmy z różnych miast Polski. 
Frontmanem zespołu jest Michał 
Leciński, nasz wokalista, który po-
chodzi z Częstochowy. Kuba Mo-
dzeleski, basista i Paweł Wiśniewski, 
perkusista, pochodzą z Milanówka. 
Za gitary odpowiedzialny jest Adrian 
Wardęga z Warszawy. Instrumenty 
klawiszowe i wokal to moja działka - 
mówi Łukasz Niedzielski  mieszkańca 
Nasielska i kontynuuje - Historia na-
szych znajomości jest zróżnicowana, 
np. Michał z Adrianem znają się od 
dzieciństwa, tak samo Kuba z Paw-
łem. Adrian i ja (Łukasz-red.) gramy 
wspólnie od 7 lat. 
Jak długo ze sobą gracie pod szyl-
dem „Spiek Up”?
– Zespół „Spike Up” w obecnym 
składzie gra ze sobą od końca ze-
szłego roku. Każdy z nas grał wcze-
śniej w różnych projektach, m.in. 
z Markiem Kościkiewiczem, Ant-
kiem Smykiewiczem, Katarzyną 
Groniec, Magdą Famme, Oddzia-
łem Zamkniętym. Warto też zazna-
czyć, że wszyscy z zespołu mamy 
wykształcenie muzyczne, a zatem 

ZHP

Wielopokoleniowe 
spotkanie harcerskie

Z BIBLIOTEKI

W świecie patriotycznych rymowanek
W związku z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku przeprowadziła w czerwcu cykl spotkań z pisarzem Wiesławem Drabikiem. Spotkania te odbyły się w czy-
telni naszej biblioteki, w Przedszkolu Sakolandia oraz w SP w Budach Siennickich.
W pierwszym spotkaniu z pisarzem wzięło udział 60 przedszkolaków z Sakolandii, w drugim, które odbyło się w czy-
telni nasielskiej biblioteki udział wzięli uczniowie kl. I ze S P nr 2 w Nasielsku oraz wszystkie zerówki ze SP nr 1 i dwie klasy 
pierwsze z tejże szkoły, łącznie 132 osoby. W trzecim natomiast uczestniczyli uczniowie całej szkoły w Budach Sien-
nickich.
Wiesław Drabik jest autorem ponad dwustu bajek dla dzieci, które ukazują się drukiem od 1995 roku. Są to pełne hu-
moru wierszowane utwory chętnie czytane przez najmłodszych. Książeczki te są zawsze pięknie zilustrowane. Najbar-
dziej znane książeczki to Bajka o Smoku i Kraku i o tym, jak powstał Kraków, Awantura na podwórku, Łakomczucha, 
Kocie łakocie.
Dzieci to niezwykle wymagający partnerzy do dyskusji, więc tego typu spotkania są nie lada wyzwaniem dla pisarzy. 
Jednak pan Wiesław bardzo szybko angażował dzieci do aktywnego udziału w spotkaniach. Tematem przewodnim spo-
tkań autorskich były warsztaty patriotyczne połączone ze wskazaniem na rozwiązywanie problemów nałogowych oraz 
zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z otaczającego świata. W związku z Rokiem obchodów Święta Niepodle-
głości, w którym pojawia się pytanie, jak mówić o wartościach, o Ojczyźnie, o ważnych wydarzeniach w historii naszego 
kraju, pisarz w bardzo przystępny sposób przybliżył dzieciom tę problematykę. Dowiedzieliśmy się również, jak powstają 
książki oraz w jaki sposób rozpoczęła się pisarska przygoda autora, który z wykształcenia jest architektem. Wypowiedzi 
pana Wiesława, podobnie jak jego książeczki, także były rymowane, co uświetniło spotkanie i dało dzieciakom wiele ra-
dości. Na zakończenie każdego ze spotkań dzieci mogły zakupić książeczki i otrzymały pamiątkowe zakładki do książek. 

Bibl.

Rok 1918 jest bardzo ważny w dzie-
jach naszego narodu. Mija właśnie 
100 lat od dni, w których odrodziło się  
po 123 latach niewoli państwo polskie. 
Stąd refleksje i poszukiwanie, zwłasz-
cza tego, co w tych stu latach było 
szczególnie ważne. Dotyczy to nie 
tylko tego, co było istotne w aspek-
cie ogólnopolskim, ale i tego, co było 
ważne w aspekcie lokalnym, tzw. ma-
łych ojczyzn.
Nasielsk ma także w tych 100 latach 
zapisane piękne karty, które warto  
na nowo przeczytać i wspomnieć 
wiele wspaniałych po-
staci, które z naszym 
miastem były związane 
i które miały wpływ na 
losy naszego miastecz-
ka, gminy, a niekiedy 
powiatu, województwa, 
a nawet całej Polski.
W aspekcie tych re-
fleksji należy traktować 
spotkanie harcerskie, 
które miało miejsce  
15 czerwca br. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. 
Jarosława Iwaszkiewi-
cza. Jego organizatorami był Krąg In-
struktorów Seniorów ZHP, Dyrekcja 
Liceum Ogólnokształcącego oraz  
425 Wielopoziomowa Drużyna Har-
cerska KNIEJE.
Inspiratorem spotkania był nestor na-
sielskich harcerzy druh harcmistrz 
Janusz Konerberger. Wsparły go: 
Magdalena Janiszewska – dyrektor 
Liceum i podharcmistrz Ewa Żołnie-
rzak, opiekun 425 WDH Knieje wraz  
z drużynową tej drużyny pwd. Moniką 
Ostrzeniewską.. Wspierała ich też ko-
mendantka miejscowego ZHR dhna 
phm. Ewa Kamińska. 
Na spotkaniu zjawiła grupa harcerzy 
starszych i młodszych z hufca Płońsk, 
do którego aktualnie należą nasielscy 
harcerze z ZHP. Widoczni byli zwłasz-
cza druhowie i druhny z 434 GZ Mali 
Giganci ze Świercz ze swą drużynową 
dhną pwd. Bożeną Zielińską. Wśród 

starszyzny harcerskiej obecni byli 
druhowie związani w różny sposób  
z nasielskim środowiskiem harcerskim 
hm. Andrzej Ropelewski, nestor har-
cerzy byłego hufca Pułtusk, do które-
go przez wiele lat należało nasielskie 
harcerstwo i druh Adam Smoliński.   
Na godzinę przed spotkaniem w sali 
szkolnej 425 WDH wystawiła wartę na 
nasielskim cmentarzu, gdzie w rodzin-
nej mogile obok swego ojca spoczy-
wa dhna hm RP Jadwiga Rostkowska. 
Spotkanie to było poświęcone bo-
wiem „druhnie Jadzi”, druhnie harc-

mistrz RP Jadwidze Rostkowskiej, która 
odegrała ważną rolę przy narodzinach 
nasielskiego harcerstwa i narodzi-
nach nie tylko harcerstwa nasielskie-
go. Ona przyczyniła się do narodzin i 
okrzepnięcia harcerstwa na Mazow-
szu (Mława), w Warszawie, a nawet w 
całej Polsce. Poprzez harcerstwo re-
alizowała szczytne hasła: Bóg, Honor 
i Ojczyzna. A przyszło jej żyć i działać  
w chwilach dla Polski bardzo trudnych 
– najpierw jeszcze w czasach zabo-
rów, później w czasie pierwszej woj-
ny i nawały bolszewickiej, następnie  
w czasie okupacji niemieckiej i wresz-
cie w latach, gdy harcerstwo musiało 
się realizować, gdy Polska poddana 
była indoktrynacji komunistycznej. Jej 
życie i działania poświęcone były pra-
cy na rzecz dzieci i młodzieży.
Pretekstem do tego rocznicowe-
go spotkania była też jeszcze jedna 
rocznica – minęło bowiem 40 lat  

od śmierci druhny Jadzi, jak po-
wszechnie naz y wano druhnę 
harcmistrz RP w Nasielsku. Na tę oko-
liczność zebrano ogromną ilość ma-
teriałów obrazujących jej działalność. 
Materiały te opracował pan Zdzisław 
Suwiński i zostały one zawarte w wy-
daniu książkowym zatytułowanym: 
Druhna Jadwiga Rostkowska (1893 
– 1977) życie i praca na rzecz mło-
dzieży. Wsparcia w wydaniu tego 
kompendium wiedzy o druhnie Ja-
dzi udzielili: burmistrz Nasielska, Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nasielsku, instruktorzy i seniorzy ZHP.

W trakcie spotkania, które 
miało charakter świecz-
kowiska, dzielono się 
wspomnieniami, zarówno  
ze zbierania materiałów 
do wydawnictwa, jak rów-
nież z bezpośrednich kon-
taktów z druhną Jadzią.  
Tu prym wiedli harcerscy 
seniorzy i autor opraco-
wania. Zebrani, a zwłasz-
cza młodzież zuchowa  
i harcerska, mieli doskona-
łą lekcję historii harcerstwa  

i historii swego miasta. I to jest właśnie 
wartość wielopokoleniowych spotkań 
dla budowania więzi między dawnymi 
a nowymi czasy. Opracowanie nasiel-
skiego środowiska harcerskiego trafiło 
do wszystkich szkół, bibliotek i drużyn. 
Z niego też nowe pokolenia nasielskiej 
młodzieży będą mogły czerpać wie-
dzę o tym, co już przeminęło i może 
być dla nich wzorem do naśladowania.
Na spotkaniu tym wyrażono zgod-
ne przekonanie, że pamięć o druh-
nie Jadzi powinna zostać utrwalona, 
czemu ma służyć cykl przedsięwzięć 
związanych z upamiętnieniem set-
nej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Skromna uliczka na 
peryferiach miasta, jaka nazwana zo-
stała jej imieniem, w żaden sposób nie 
odzwierciedla roli tej wspaniałej osoby 
w dziejach miasta.

andrzej zawadzki
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Astra i Ciastek  
do adopcji
Astra i Ciastek to kolejna psia para pod opieką naszego Stowarzysze-
nia. Są młode, w wieku około 2-3 lat, wykastrowane, zaszczepione i za-
czipowane. Psy są bardzo pozytywnie nastawione do świata i bardzo  
ze sobą zżyte. Zależy nam na podwójnej adopcji. Wierzymy w to, że 
jest gdzieś taki Dom, który zechce dwa zwykłe kundelki z Wielkimi 
Serduchami. Mają za sobą smutną przeszłość i odwdzięczą się miło-
ścią za okazaną dobroć. Pieski przebywają pod opieką Stowarzyszenia  
na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk. Obowiązuje procedura adopcyjna.
Telefony kontaktowe: 735-084-106, 503 812 771. 

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Kościół a przyroda
Bardzo ważnym tematem, o któ-
rym zapominamy jest stosunek 
nas, osób wierzących do przyrody. 
A przecież jesteśmy jej nieoder-
walną częścią. Bóg stworzył czło-
wieka z kawałka gliny, jak również 
i Ogród Edenu, ustanowił nas, lu-
dzi, jego opiekunami. Jako pokarm 
przeznaczył dla nas wszelkie rośliny. 
Rozłam pomiędzy nami a Bogiem 
oraz przyrodą nastąpił dopiero po 
grzechu pierworodnym. Wygnani 
zostaliśmy z Raju i odtąd w zno-
ju uprawiamy ziemię. Jednak nie 
jest to stan, który jest przewidzia-
ny przez Boga na zawsze. Chce On 
pojednania pomiędzy człowie-
kiem, a Sobą oraz człowiekiem a 
przyrodą. Powiedziane jest: wte-
dy wilk zamieszka wraz z baran-
kiem (…). Niemowlę igrać będzie 
na norze kobry, dziecko włoży swą 
rękę do kryjówki żmii. Zła czynić  
nie będą ani zgubnie działać, po ca-
łej świętej mej górze, bo kraj się na-
pełni znajomością Pana (…) (Iz11, 7, 
8-9). Dlaczego dla nas – osób wie-
rzących – konieczne jest poszano-
wanie przyrody: zwierząt, roślin, 
zasobów naturalnych itd.? Otóż dla-
tego, że wynika to z nauczania ko-

ścioła. Nasz polski Papież, Jan Paweł 
II, poświęcił wiele uwagi ochronie 
środowiska. W swojej homilii wy-
głoszonej w Zamościu 3.06.99 
roku powiedział: Wydaje się, że to, 
co najbardziej zagraża stworzeniu i 
człowiekowi, to brak poszanowa-
nia dla praw natury i zanik poczucia 
wartości życia.
Pamiętać należy, że przyroda została 
stworzona przez Boga po to, aby nas 
do Niego przybliżać. Święci tacy, jak 
św. Augustyn czy Franciszek z Asy-
żu oraz Teresa od Dzieciątka Jezus 
wielokrotnie zachwycali się pięk-
nem stworzenia jako darem od Boga. 
Święty Augustyn w głębi morza wi-
dział Jego obraz. Święty Franciszek 
kochał zwierzęta, bo najpierw umi-
łował Stwórcę i w każdym żywym 
stworzeniu widział Jego obecność. 
Dla św. Tereski od Dzieciątka Jezus 
przyroda była lustrem, w którym 
przegląda się Pan. W Piśmie Świętym 
mamy wyraźnie powiedziane, że 
każde stworzenie, czyli każde zwie-
rzę i roślina są dobre, bo pochodzą 
od Boga. Taki dar wymaga szacun-
ku, bo pokazuje, jaki jest nasz stosu-
nek do Niego. Człowiek ma przyrodę 

nie daną, a zadaną. Na-
szym obowiązkiem jest należyta 
opieka, a nie bezmyślna eksploatacja.
Jezus to dobry pasterz, który trosz-
czy się o swoje owce. Jan Paweł II 
upatrywał największego zagrożenia 
dla człowieka i dalszych pokoleń w 
konsumpcyjnym podejściu do życia: 
w postawie, która nie liczy się z nikim 
i niczym. Dla naszego papieża obec-
na sytuacja ekologiczna była przede 
wszystkim problemem natury moral-
nej. Spadkobiercą myśli świętego Jana 
Pawła II jest papież Franciszek, który 
porusza problem ochrony przyrody 
w encyklice „Lauadto si’”. O przyro-
dzie i obowiązkach człowieka wobec 
niej czytamy również w Katechizmie 
Kościoła Katolickiego. Dlatego warto, 
żebyśmy, my wierzący (ale nie tylko) 
pomyśleli czasem o tym, jak trak-
tujemy dobro dane nam od Boga. 
Dobro w postaci zwierząt przydo-
mowych czy środowiska, w którym 
żyjemy, np. co robimy ze śmieciami, 
bo może spalamy je w kominku, tru-
jąc przy okazji pół okolicy, ale tu już 
zahaczamy o temat miłości do bliź-
niego... 

Marta Iwanowska 

NASIELSK BASZTA TEAM

Bieg św. Jerzego
Czerwiec dla naszego stowarzyszenia był pracowity od samego początku, a  roz-
poczęliśmy go od triathlonu w Zarembowie. 2 czerwca odbył się  „Bieg św. Jerze-
go”, sztafeta składająca się z jazdy konnej na dystansie 10 km, biegu na 5 km i jazdy 
rowerem (również 10 km), w takiej właśnie kolejności. W triathlonie wystartowały  
2 nasze drużyny: Zuzia Białorucka na koniu Lystyn – jazda konna, czas 31:46, Radek 
Jankowski – bieg, czas 21:15, Kamil Jankowski – jazda rowerem, czas 23:50. Łączny 
czas drużyny to: 1:16:51 i III miejsce na podium. Druga drużyna: Tomasz Olszewski 
na koniu Emperors Hill, czas 30:15, Tomasz Pietras - bieg, czas 22:19 i Piotr Kozi-
na - rower, czas 26:17, z łącznym czasem 1:18:51 zajęła IV miejsce. Kamil Jankowski 
wykręcił najlepszy czas wśród rowerzystów, za co otrzymał dodatkową nagrodę. 
– Trasa w większości przełajowa, płaska, po drogach gruntowych i leśnych, niedu-
ża część to asfalt. Piachu nie było, gdyż padający poprzedniego wieczora deszcz 
wszystko utwardził, ale było za to trochę błota. Trasy, gdyż każdy zawodnik sztafety 
biegł inną, nie były zbyt wymagające. Jak się okazało, najgorszym kawałkiem oka-
zał się fragment w lesie, przebiegający zarośniętą leśną ścieżką, z uwagi na możli-
we naturalne niespodzianki ukryte wśród roślinności. Większym problemem była 
pogoda, gdyż startowaliśmy wszyscy w  palącym słońcu, w tropikalnym wręcz 
upale. Zawody te były dla mnie startem roku. Od  marca, odkąd trafiłem jako 
biegacz do drużyny, wszystkie przygotowania były dedykowane pod ten start.  
W zeszłym roku nie udało się dostać do sztafety, więc w tym starałem się tak przy-
gotować, by była jak największa szansa na pierwszą trójkę. Wiedziałem, że jest 
szansa, jeśli tylko ja zdołam pobiec jak najlepiej. I muszę przyznać, że każdy z nas 
trojga (za konia nie będę się wypowiadał) dał z siebie wszystko. Zuzia przekonała 
jakoś humorzastego konia do współpracy, który początkowo nie chciał wystarto-
wać i biec prosto, uporczywie skręcał, i w czasie 31:46 dotarła sprawnie do strefy 
zmiany, co dla niektórych koni było problemem. Potem ja pobiegłem na 100% 
aktualnych swoich możliwości w tej temperaturze, przed biegiem nawet nie są-
dziłem, że dam radę aż tak szybko pobiec (99% trasy tętno w piątym zakresie). 
Dystans ok. 4,6 km pokonałem w czasie 21:15 przy średnim tempie 4:38 min/km, 
z czego pierwsze dwa kilometry nawet poniżej 4:25, dzięki czemu udało mi się wy-
przedzić 5 innych sztafet. Był to w sumie trzeci czas biegacza, a do drugiego strata 
była jedynie 5 sekund – wspomina Radek Jankowski. 
Stajna Zarembowo stanęła na wysokości zadania. Wspaniała organizacja zawodów  
i  pełno atrakcji dla dzieci i dorosłych sprawiła, że nikt się tam nie nudził, a podziwiać 
można było piękne konie, ptaki, zabytkowe samochody. Dodatkową atrakcją była 
przejażdżka wozem jak z westernu. Na pewno w przyszłym roku pojawimy się po-
nownie, być może w  większym składzie. 
Wszystkich naszych sympatyków zapraszamy na nasz pierwszy bieg pn. „Nasielski 
Bieg Terenowy”, który odbędzie się 12 sierpnia o godzinie 11.00 na terenie Fundacji 
„Centrum Ochrony Środowiska” w Chrcynnie. Zapisy na bieg już ruszyły na stro-
nie www.projektigrzyska.pl. Więcej szczegółów znajdzie się na naszym Facebooku. 

(IW)
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NA EKRANIE
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 pierw-
szej chwili wiedzą, że nic nie może ich roz-
dzielić, nawet fakt, że ona jest księżniczką, a on 
skromnym wędrowcem. Ich szczęście szybko 
jednak zmąci podstępny plan złego czarowni-
ka, który pragnąc zdobyć nieśmiertelność, po-
rywa Miłkę... 

11–15 lipca, GODZ. 17.00

41 dni nadziei (z napisami)
Dramat; USA; Czas trwania: 1 godz. 36 min.
Tami i Richard, dwoje szaleńczo zakochanych 
młodych żeglarzy wyrusza w rejs przez Pacy-
fik 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 sta-
nie 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. Nato-
miast to, co nastąpiło po niej, dla wszystkich było 
szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce  
po pogrzebie zaczyna doświadczać niepoko-
jących zjawisk. Początkowo tłumaczy je sobie 
żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarze-
nia 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 “Er-
nest i Celestyna” tym razem zapraszają na wieś, 
która bynajmniej nie jest miejscem sielskiej ci-
szy 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 Glo-
be. Bez doświadczenia, bez przygotowania,  
nie zbaczając z trasy musi przetrwać samotną 
podróż i wygrać wyścig.

18–22 lipca, GODZ. 19.00

Kochając Pabla,  
nienawidząc Escobara  

(z napisami)
Biograficzny, dramat, kryminał; Hiszpania, Bułgaria; 
Czas trwania: 2 godz. 3 min.
Pewnego dnia Pablo poznaje piękną Virginię 
Vallejo - ambitną gwiazdę kolumbijskiej tele-
wizji. To spotkanie odmienia serce nieobliczal-
nego przestępcy, który zakochuje się w nowo 
poznanej kobiecie. Wkrótce dziennikarka  
na własne oczy poznaje demoniczne oblicze 
mężczyzny...

8–12 sierpnia, GODZ. 15.00

Co w trawie piszczy
Animacja, Komedia, Przygodowy; Francja, Luksemburg; 
Czas trwania: 1 godz. 28 min.
Pasikonik Tonik jest prawdziwym włóczykijem. 
Przemierza świat w podskokach, nigdzie nie za-
grzewając dłużej miejsca. Pewnego dnia trafia 
na łąkę tak piękną, że postanawia zatrzymać się 
tu na dłużej. Szczególnie, że wpadła mu w oko 
urocza i dobra Królowa Pszczół Margerytka. Zakochany polny konik gotów 
jest na wszystko, by mieszkańcy łąki uznali go za dobrego kumpla, a nawet 
przyjaciela.

Baran 21.03-20.04
Jeśli nie zapanujesz nad swoimi emo-
cjami, będziesz miał skłonność do 
popadania w konfliktowe sytuacje. Wygo-
spodaruj więcej wolnych chwil dla rodziny, 
na wspólne zajęcia, zabawę i odpoczynek.

Byk 21.04-20.05
Każdy będzie chciał, żebyś coś dla nie-
go zrobił. Lepiej jednak zajmij się swoimi 
sprawami i nie daj sobą manipulować. Bądź 
cierpliwy i optymistyczny, a sprawnie upo-
rasz się ze wszystkimi trudnymi sprawami.

Bliźnięta 21.05-21.06
Możesz teraz liczyć na przypływ gotów-
ki, bo pojawi się więcej zleceń. Ale jeśli  
nie zadbasz o swój relaks, to szybko prze-
staniesz być miły dla otoczenia. Unikaj ry-
walizacji i zawodowych konfliktów. 

Rak 22.06-22.07
Nie żałuj pieniędzy na kupno ciekawej książ-
ki lub wyjazd. Jesteś teraz mało odporny  
na stres. Nie zostawaj w pracy po godzinach. 
Ryzykujesz nie tylko ból głowy i kręgosłupa, 
także ewentualny rozpad związku.

Lew 23.07-23.08
Uważaj, bo pod wpływem rozdrażnienia 
w pracy możesz prowokować zwady i kłót-
nie w domu. Pamiętaj, że prawdziwi przyja-
ciele nie zostawią Cię w potrzebie, a innymi 
nie warto się przejmować.

Panna 24.08-22.09
Rób swoje i nie daj się wciągnąć w żadne 
rodzinne czy sąsiedzkie spory. Nie pozwól 
umniejszać swoich dokonań. Gwiazdy wró-
żą Ci dobrą passę w pracy, a także w uczu-
ciach. Zadbaj o swoje zdrowie.

Waga 23.09-23.10
Zainteresuj się wszystkim, co może przy-
dać Ci się w dalszej karierze. Zainwe-
stuj w ciekawe szkolenia i kursy. Uwierz  
we własne siły, a ze wszystkim sobie pora-
dzisz. Bądź ostrożny i dbaj o siebie.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz teraz wyjątkowo ambitny i pra-
cowity. Unikaj konfliktów z szefem, bo tym 
razem możesz mieć problemy. Wykorzy-
staj swoje dyplomatyczne zdolności i po-
zbądź się niechcianych zobowiązań.

Strzelec 23.11-21.12
Czas sprzyja zawodowym sukcesom, wy-
grywaniu trudnych spraw i pokonywaniu 
konkurencji. Działaj, zamiast oglądać się  
na innych. W trudnych sytuacjach nie 
wstydź się prosić przyjaciół o pomoc.

Koziorożec 22.12-20.01
Jeżeli nie musisz, nie podejmuj ważnych 
decyzji, nie podpisuj ważnych dokumen-
tów. Korzystaj ze wsparcia życzliwych 
ludzi. Zarezerwuj więcej czasu tylko  
dla siebie i wyjedź na urlop.

Wodnik 21.01-19.02
Warto zadbać o urodę i zrobić coś dobrego 
dla siebie. Nie grożą Ci teraz zdrowotne kło-
poty. Uporasz się z zaległymi rachunkami 
i porządkami, znajdziesz zgubione rzeczy. 
Przebywaj więcej na świeżym powietrzu.

Ryby 20.02-20.03
Znajdź więcej czasu, aby zająć się swoim 
związkiem, zamiast zostawiać partnera sa-
memu sobie. Zmiany wyjdą Ci na dobre. 
Weekendy sprzyjają sympatycznym to-
warzyskim spotkaniom.

HOROSKOP



14 Życie Nasielska nr 15 (505); 13.07.–26.07.2018OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA  

DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną  
ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 518 529 925.

Sprzedam działkę 0,5 ha w Gąsocinie. 
Działka w lesie. Własna droga dojazdo-
wa. Cena 45 tys. Tel. 502 115 413.

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

Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 
556 774.

Zlecę koszenie trawy. Tel. 796 769 075.

Warsztat przyjmie na praktyki. Nasielsk. 
Tel. 604 897 841.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.

DOM Alarmy Monitoring Kamery 
Montaż Naprawy Rozbudowy 
System&oacute. Tel. 796 671 671.

Domofony Wideodomofony Montaż 
Naprawa. Tel. 796 671 671.

Do wynajęcia lokal użytkowy zlo-
kalizowany na osiedlu Płońska 24 
o powierzchni 80 m2. Informacje pod  
nr tel. 784 487 637.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy koło Nasielska zatrudni 
Panie do opieki nad osobami starszy-
mi. Prosimy o kontakt od pon. do pt. 
godz.8-16 pod nr.tel.603-555-624.

Sprzedam mieszkanie 74 m2 – Nasielsk. 
Promocja – garaż. Tel. 698 090 559.

Sprzedam rozrzutnik po remoncie 
1-osiowy, dmuchawę do słomy ok. 20  m, 
bale topolowe na krokwy 8cm 6,5 m dł. 
Tel. 501 461 424.

Sprzedam deski użytkowe. Tel. 603 
449 471.

Sprzedam dom w miejscowości 
Śniadówko o pow. zabudowy 255 m2, 
użytkowej 147 m2 (+garaż i pomieszcze-
nie gospodarcze). 4 sypialnie, kuchnia, 
łazienka, salon. Działka zagospoda-
rowana 2216 m2. Ogrodzenia: siatka  
na cokoliku. Ujęcie wody własne, szambo 
własne. Cena 550 tys. zł. Tel. 792 061 
707; 790 750 990.

Wynajem lawety do 15 t. Tel. 503 110 516.

Sprzedam działkę przy ul. Młynarskiej 
w Nasielsku (z mediami). Tel. 695 119 
982.

Sprzedaż: opału - węgiel, eko-groszek, 
miał. Tel. 695 163 726.

Sprzedaż montaż – Ogrodzenia - Bramy, 
Furtki, Przęsła, Panele Ogrodzeniowe. 
Tel. 695 163 726.

Wypożyczalnia sprzętu budowlanego. 
Tel. 695 163 726.

Sprzedaż: Blacha dachowa, elewacyjna 
w II gatunku. Tel. 695 163 726.

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

gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

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

9.07.–15.07.2018 r. 
Apteka Alma, ul. Okulickiego 5; Nowy Dwór Maz.

16.07.–22.07.2018 r. 
Apteka Centrum ul. Warszawska 36; Nowy Dwór Maz.

23.07.–29.07.2018 r. 
Apteka NOVA, ul. Warszawska 51/53D; Nasielsk

UCHWAŁA NR XXXV/245/2017  
RADY POWIATU  NOWODWORSKIEGO  

z dnia 14 grudnia 2017 r.
(red.)
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Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 20.06.2018 r.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu  

osób fizycznych, osób prawnych  
i jednostek organizacyjnych  

nieposiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO
dla miasta Nasielsk powiat nowodworski.

 Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm.) 
informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku, ul. 
Elektronowa 3  pok. 19 w terminie od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r.  

 (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożo-
ny do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficz-
nego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Miasta 
Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z: rejestru gruntów, budyn-
ków i lokali, wykazu zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków, 
kartotek lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 
z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zmianami) oraz przepisów rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 
roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. , poz. 
1034 z późn. zmianami).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie 
operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu 
do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiado-
mieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postę-
powania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia 
nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po zakończeniu okresu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, posiadający uprawnie-
nia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ww. ustawy, przy udziale przed-
stawicieli wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją 
ewidencji  gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu 
terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficz-
nego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego 
projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrze-
nia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposo-
bie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie ww. terminu, dane objęte 
modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego 
stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu 
w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Informację o tym fakcie Starosta  Nowodworski ogłosi w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w pro-
jekcie operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł w terminie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego  informacji o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji 
gruntów i budynków Miasta Nasielsk, zgłaszać zarzuty do tych danych. 
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Nowodworski bę-
dzie rozstrzygał w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia 
postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których 
dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym 
nie będą wiążące. Zarzuty zgłaszane po terminie 30 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego informacji 
o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków, będą 
traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencja gruntów 
i budynków.

STAROSTA/-/  
Magdalena Biernacka

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 20.06.2018 r.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych,  

osób prawnych i jednostek organizacyjnych  
nieposiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO
dla obrębów ewidencyjnych: Borkowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, 
Chechnówka, Chlebiotki, Chrcynno, Czajki, Dąbrowa, Dębinki, Głodowo 
Wielkie, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Jaskółowo, Kątne, 

Konary, Kosewo, Krogule, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki 
Żabiczki, Lorcin, Lubomin, Malczyn, Mazewo Dworskie A, Mazewo Dwor-

skie B, Mazewo Włościańskie, Miękoszyn, Miękoszynek, Młodzianowo, 
Mogowo,  Mokrzyce Dworskie,  Mokrzyce Włościańskie, Morgi, Pieści-

rogi Nowe, Nuna, Paulinowo, Pianowo Bargły, Pianowo Daczki, Pniewo, 
Popowo Borowe, Popowo Północ, Psucin, Ruszkowo, Siennica, Słustowo, 

Pieścirogi Stare, Studzianki, Toruń Dworski, Toruń Włościański, Wągrodno, 
Winniki, Zaborze , Żabiczyn w gminie Nasielsk powiat nowodworski.

 Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm.) 
informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku, ul. 
Elektronowa 3  pok. 19  w terminie od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r.   
(15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony 
do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego 
ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych obrębów ewi-
dencyjnych: Borkowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnów-
ka, Chlebiotki, Chrcynno, Czajki, Dąbrowa ,Dębinki, Głodowo Wielkie, 
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Jaskółowo, Kątne, Kona-
ry, Kosewo, Krogule, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki 
Żabiczki, Lorcin, Lubomin, Malczyn, Mazewo Dworskie A, Mazewo 
Dworskie B, Mazewo Włościańskie, Miękoszyn, Miękoszynek, Mło-
dzianowo, Mogowo,  Mokrzyce Dworskie,  Mokrzyce Włościańskie, 
Morgi, Pieścirogi Nowe, Nuna, Paulinowo, Pianowo Bargły, Pianowo 
Daczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Psucin, Ruszko-
wo, Siennica, Słustowo, Pieścirogi Stare, Studzianki, Toruń Dworski, 
Toruń Włościański, Wągrodno, Winniki, Zaborze , Żabiczyn w gminie 
Nasielsk powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z: rejestru gruntów, budynków 
i lokali, wykazu zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków, kartotek 
lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. , poz. 
2101 z późn. zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewi-
dencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1034 z późn. zmianami).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie 
operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu 
do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. 
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomie-
niu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, 
zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych da-
nych w ewidencji gruntów i budynków.
Po zakończeniu okresu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa Po-
wiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, posiadający uprawnienia, 
o których mowa w art. 43 pkt 2 ww. ustawy, przy udziale przedstawicieli wy-
konawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji  grun-
tów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia 
do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzyga o przyję-
ciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje 
zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmian-
kę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po 
upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie ope-
ratu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budyn-
ków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Informację o tym fakcie Starosta  Nowodworski ogłosi w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie 
operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  in-
formacji o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków 
gminy Pomiechówek, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu 
lub odrzuceniu zarzutów Starosta Nowodworski będzie rozstrzygał w dro-
dze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku 
do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione 
w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące. Zarzuty zgłasza-
ne po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego informacji o zatwierdzeniu projektu operatu 
ewidencji gruntów i budynków, będą traktowane jako wnioski o zmianę da-
nych objętych ewidencja gruntów i budynków.

STAROSTA
/-/ Magdalena Biernacka

KONKURS 
FIO MAZOWSZE 
LOKALNIE 

Już  po raz 5 wystartował konkurs 
FIO Mazowsze Lokalnie dedy-
kowany młodym organizacjom 
pozarządowym oraz grupom nie-
formalnym z terenu województwa 
mazowieckiego. Tegoroczna pula 
środków na mikrodotacje wynosi 
261 000,00 zł. Każdy zgłoszony 
projekt ma szansę uzyskać dofinan-
sowanie w wysokości od 1 500,00 
zł do 5 000,00 zł. Termin składa-
nia wniosków mija 19 lipca 2018 r. 
Zachęcamy do aktywnego udziału! 
Więcej informacji na stronie: www.
mazowszelokalnie.pl

(red.)

Z UM

Dofinansowanie 
do usuwania 
azbestu
Wyłoniliśmy wykonawcę zadania 
i przystępujemy do realizacji od-
bierania złożonego luzem lub 
demontażu z dachów i odbio-
ru azbestu (p ł yt eternitowych). 
Pozyskaliśmy na ten cel dotację  
w wysokości 30.639,60 zł (netto)  
z  Woj e wó d zk i e go  Fu n du sz u 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. Całkowity 
koszt zadania 38.299,50 zł (netto).

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

KONKURS

Głosujmy  
na Nasielsk
„Polska z góry” to projekt stacji 
telewizyjnej Planeta+, o którym 
pisaliśmy w poprzednim nume-
rze „Życia Nasielska”, kiedy twór-
cy programu dokumentalnego 
w ramach promocji programu 
zaprosili na lot motolotnią w Chr-
cynnie dziennikarzy.
Emisja drugiego sezonu już 
trwa, a twórcy przygotowują się  
do nagrania odcinka specjalnego. 
Będzie on poświęcony miejsco-
wości, która zwycięży w plebiscy-
cie zorganizowanym przez stację 
Planet+. Głosować można od  
11 l ipca do 1 sierpnia 2018 r  
na stronie: www.twoje-miasto.
planeteplus.pl
Każdy może oddać tylko je-
den g łos  d z iennie na j edną 
miejscowość. Co ważne, głosy 
oddane na każdą miejscowość zo-
staną przeliczone proporcjonalnie  
do liczby jej mieszkańców, dla-
tego nawet najmniejsza wieś ma 
szansę zwyciężyć. Do konkur-
su zgłoszono 265 miejscowości, 
w tym Nasielsk. Głosujmy na na-
sze miasto!

Michał B.
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Brydż
Wyniki turnieju „trzynastego”, 22.06.2018 r.:
1. Krzysztof Michnowski – Paweł Wróblewski   60 pkt (62,50%)
2. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   57 pkt (59,38%)
3. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   52 pkt (54,17%)
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  51 pkt (53,13%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    51 pkt (53,13%)
6. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski   48 pkt (50,00%)
7. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek    46 pkt (47,92%)
8. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski   35 pkt (36,46%)
9. Janusz Muzal – Janusz Wydra    32 pkt (33,33%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-3.  Piotr Kowalski     67 pkt
 Janusz Muzal     67 pkt
 Grzegorz Nowiński    67 pkt
4.  Janusz Wydra     64 pkt
5.  Krzysztof Michnowski    63 pkt
6. Krzysztof Morawiecki    56 pkt
7-8. Zbigniew Michalski    54 pkt
  Robert Truszkowski    54 pkt
9. Waldemar Gnatkowski    53 pkt
10. Kazimierz Kowalski    48 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
 PK
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Turniej brydżowy
Jak  s ię  oka zuj e,  Na s ie l sk  
to  j e dn o z  wa żn i e j sz yc h 
miast na brydżowej mapie 
nie tylko Mazowsza, ale i Pol-
ski. Dobrą okazją do podkre-
ślenia rangi tej dyscypliny 
sportu był Ogólnopolski Tur-
niej Par brydża sportowego 
na zapis maksymalny o Pu-
char Burmistrza Nasielska. 
Odbył się on w niedzielę, 
8 l ipca br.,  w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Nasielsku. 
Organizatorem turnieju był 
Żbik Nasielsk, a szczególnie 
w jego przygotowanie zaan-
gażował się Paweł Wróblew-
ski.
Zawody sędziował Maciej Czajkowski, wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego. W turnieju wzięło 
udział 50 par, czyli łącznie 100 osób niemal z całej Polski. Nasielsk reprezentowało 7 par. Wśród uczestni-
ków, którzy wzięli udział w turnieju były takie brydżowe sławy, jak: Ewa Miszewska, Irena i Jan Chodorowscy, 
Paulina Klientowska i Andrzej Miszewski.
Zwyciężył duet Grzegorz Kula z Wkry Altkom Akademia i Maciej Kowalski z Wkry II Żuromin, którzy uzy-
skali wynik 62,89%. Drugie miejsce zdobył duet Irena i Jan Chodorowscy, a trzecie Jerzy Pawelec i Jerzy 
Pęczkowski (obie pary z klubu Singleton Warszawa). Najlepszą parą reprezentującą Nasielsk byli: Krzysztof 
Michnowski i Waldemar Gnatkowski, którzy uplasowali się na 32 pozycji, zdobywając wynik 48,19%. 
Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowo-pieniężne z rąk Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza 
Nasielska i Marka Prusinowskiego, prezesa MLKS Żbik.
Wyniki spotkań publikowane były na bieżąco na stronie www.warsbrydz.pl.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA
U progu 
nowego sezonu
Znane już są terminy meczy, któ-
re rozegra drużyna seniorów Żbi-
ka Nasielsk w sezonie 2018/19. 
Pierwsza kolejka rozegrana zo-
stanie 11 sierpnia, w czasie której  
na wyjeździe Żbik Nasielsk zmierzy 
się z drużyną PAF Płońsk. 
Na własnym stadionie nasza druży-
na grać będzie: 15 sierpnia z Krysz-
tałem Glinojeck i 25 sierpnia z Wkrą 
Sochocin. W wakacje na wyjeździe 
nasielska drużyna zagra 18 sierpnia 
z Tęczą Ojrzeń.
Jeszcze w l ipcu natomiast od-
będą się sparingi na wyjeździe: 
14 lipca z Milanem Milanówek, 
21 lipca z Wisłą II Płock, 28 lipca  
ze Stoczniowcem Płock, a 4 sierp-
nia z Wichrem Kobyłką i 11 sierpnia 
z Karolinowem Koroną.

Michał B.  

Z UM

Ekstremalne 
wyzwanie 
W minioną sobotę (07.07.2018 r.) na terenie hotelu Nosselia w Krzyczkach 
Szumnych odbyła się III edycja extremalnego biegu dla osób na wózkach „Whe-
elmageddon 2018” organizowanego przez Avalon Extreme. 
Wyjątkowa sportowa rywalizacja w off-roadowym terenie w połączeniu z upal-
ną pogodą stanowiły ogromne wyzwanie dla uczestników. Wydarzenie, którego 
partnerem była gmina Nasielsk, cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
W tegorocznej edycji swoich sił postanowił spróbować również Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska. Po wyczerpującym wyścigu, trwającym prawie 
dwie godziny, na najlepszych uczestników biegu czekały atrakcyjne nagrody, 
wśród których znalazła się także Nagroda Specjalna Burmistrza Nasielska. Po za-
kończonej rywalizacji oraz dekoracji zwycięzców, organizatorzy zaprosili zebra-
nych na wspólny, regeneracyjny posiłek.
W imieniu burmistrza Nasielska kierujemy szczególne podziękowania do Avalon 
Extreme za serce włożone w tworzenie tradycji „Wheelmageddon”, ukazującej, 
jak niemożliwe staje się możliwym. Ponadto składamy wyrazy wdzięczności 
dla jednostki OSP Krzyczki oraz SP ZOZ Nasielsk za służbę pełnioną podczas 
wydarzenia.

(um)


